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Salutació 

E xactament això és el que desitjo, poder seguir puntualment les monogra
fies que recullen els treballs i saber que es va fent una feina realment útil. 

Vosaltres sabeu que la Universitat Catalana d'Estiu va néixer una mica per 
l'impuls del Maig del 68 a França, però que molt aviat es va anar convertint en 
un instrument de resistència pioner contra la dictadura i, després, de redreça
ment cultural dels Països Catalans. 

Vosaltres, els andorrans teniu una sort real , i és que per a vosaltres el català 
és l'única llengua oficial real; vosaltres teniu l'expressió lingüística assegurada, 
cosa que no es pot dir pas ni de certes zones del País Valencià ni de certes 
aglomeracions del mateix principat de Catalunya. 

Per tant , aquesta feina que primer va començar essent resistencial i que 
després s'ha convertit en una plataforma de restauració i fins i tot d'ajuda al 
procés , no s'ha volgut mai circumscriure de lloc i s'ha volgut fer precisament a 
Prada, no pas a Barcelona, o no pas a València, o no pas a Palma, per donar-li 
aquest caire d'internacionalitat dels països catalans. 

La nostra estructura, però , és immersa en la qualitat de quatre sectors . Un 
sector és el que nosaltres en diem els ensenyaments interdisciplinaris, que 
giren al voltant d'un tema però des de tots els vessants, com el d'aquest any, 
que és el tercer que dediquem a la ratlla del 2000, aquesta fita d'acabar el segle 
i començar el mil ·lenni , i això abasta des de les transformacions en el món de 
les formes artístiques fins a l'alta tecnologia, la biologia, la medicina, etcètera. 
És específic del que la gent entén com a cultura humanística o literària. 

Després hi ha un segon punt que són els ensenyaments puntuals de 
matèries , atenent quasi bé de sempre a una demanda de la societat que 
rarament les universitats li atorguen dins els seus ensenyaments regulars. 
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Un tercer aspecte són els tallers educatius de caràcter pràctic, de tot tipus. 
I hi ha un quart sector que a mi m'interessa molt, que no sols és un servei , 

sinó que possiblement s'ampliï : són les jornades, els seminaris com el vostre, 
que no són directament preparats per nosaltres. Un pensa com ha anat les 
altres vegades .. . ens hem entès molt bé. Les nostres visites a Andorra, encara 
que no gaire sovintejades, han anat molt bé . 

En aquesta publicació en veureu el resultat , i jo espero que l'any que ve 
podrem tornar a presentar el nou volum. L'altre dia m'estava mirant a casa la 
col ·lecció dels que teniu publicats i pensava: "Quina sort que tenen aquesta 
gent; poden tenir un país petit o gran, això és el menys important, però tenen 
continuïtat en les idees". De vegades no s'hi pensa prou. 

Us felicito per la feina que heu fet, us desitjo que vagi bé la feina que esteu 
fent i espero que en el futur ens continuarem trobant. Almenys mentre jo hi 
sigui , no crec que hi hagi cap dificultat perquè això sigui així. L'únic que puc dir, 
de totes maneres, és que personalment no m'agrada quedar-me en un lloc més 
de cinc anys , per la salut i pels projectes. Sense voler, de vegades les coses 
per plantar-se es podreixen , i el podrit no convé . 

Moltes gràcies per la vostra assistència, i sabeu que podeu demanar el que 
necessiteu. 

D'altra banda, us he de dir que tinc un gendre que és mig andorrà, perquè 
encara que visqui a Barcelona i sigui nat a Mollerussa, de mare és andorrà. 
Alguna cosa hem de tenir a veure . 
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Presentació 

8 envinguts a una nova edició de la Diada Andorrana , l'onzena que la 
Societat Andorrana de Ciències organitza dins el marc de la Universitat 

Catalana d'Estiu, enguany en la seva XXX edició. 
Us agraïm a tots els presents , i de manera particular als ponents i als 

mitjans de comunicació , la bona disponibilitat per compartir aquest dia amb 
nosaltres a Prada de Conflent , i també agraïm el patrocini , ja esdevingut 
tradició, de Banc Agrícol i Comercial d'Andorra i el suport del govern a través 
del ministeri d'Educació , Joventut i Esports. 

Per introduir-nos en el tema d'enguany, permeteu-me que tot aprofitant la 
commemoració del 250è aniversari del Manual Digest d'Antoni Fiter i Rossell , 
faci un petit paral-lelisme entre aquell , el Pla Estratègic de 1993 i el tema 
d'Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals. 

El Manual Digest, a part d'una introducció geogràfica i descriptiva que 
podríem considerar com una descripció de les capacitats del país , planteja unes 
estratègies a seguir en les seves Màximes 24 i 25 que em permeto llegir: 
"Vetllar ab cuidada sobre las necesitats de la terra remediarlas, y prevenir/as' i 
"Procurar que los individuos de/as Valls Cultivian sas terras; a fi de que elias 
estigan abastadas, la primera Cosa de blat. Es Consecutoria deia maxima 
antecedent." 

Gairebé 250 anys després, el Pla estratègic donarà com a estratègies a 
seguir en la política de medi ambient les següents: 

-S'ha de començar per desenvolupar una legislació avançada que reguli , 
entre d'altres , el tractament i el reciclatge · de residus i que prevegi la 
reducció de la pol-lució de l'a ire , del sòl i de l'aigua. També cal desenvolu
par les línies directrius referents al comportament de l'administració envers 
el medi ambient. 

-Són necessàries accions directes encaminades a netejar la natura. 
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-Andorra disposa d'un patrimoni artístic que realça encara més el valor i la 
qualitat de la natura i que, per tant, s'ha de protegir (per exemple, les 
esglésies romàniques). 

-Per tal que les accions dutes a terme no siguin excepcionals, és primordial 
promoure un cert pensament ecològic a Andorra . Una mesura possible 
seria la creació d'un parc d'atraccions de temàtica ecològica. 

-Finalment , cal definir una política agrícola aplicada per l'estat que 
substitueixi la situació actual del conreu del tabac, tot iniciant les activitats 
agrícoles i ramaderes que corresponguin als objectius mediambientals i de 
bellesa del paisatge definits per l'estratègia i que permetin obtenir productes 
andorrans de qualitat". 

Són dues mostres representatives del pensament andorrà sobre la qüestió 
en el curs de 250 anys que, ben segur, es complementarà i precisarà amb el 
que es dirà avui i aquí. 
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El sector primari: 
Dimensions 
humanes i socials1 

Parlar de les dimensions econòmiques i socials del sector primari vol dir par

lar de la pagesia, del sector social que hi és vinculat. Aquest és un tema 

molt ampli i gens senzill de presentar en el temps de què disposem en aquesta 

sessió. Hi haurà, d'altra banda, altres intervencions que d'una manera o altra es 

referiran també a aquest mateix tema, encara que sigui parlant d'aspectes més 

tècnics o del futur del sector. Atès que la meva intervenció obre la sessió d'avui , 

penso que pot ser útil proporcionar una visió general, que sintetitzi què ha sig

nificat a Andorra la pagesia i què significa avui , en quin punt i situació es troba 
per afrontar un futur que en aquests moments no sembla gaire favorable . Ens 

referirem així a les seves dimensions econòmiques i socials . 

Les activitats de la pagesia 

La primera cosa que cal subratllar és la particular evolució que ha tingut a 
Andorra el sector primari , que no es pot equiparar amb cap altre indret del 
Pirineu. El més corrent en la major part de llocs ha estat l'abandonament de la 
pagesia, cosa que ha vingut acompanyada de despoblació i d'envelliment 
demogràfic. Així ha passat en la major part de les valls del Pirineu aragonès, o, 
per quedar-nos més a prop, al mateix Pallars o a l'Alt Urgell. Només han pogut 
sobreviure les explotacions competitives , les que han pogut adaptar-se a les 
condicions que avui fixa la UE. Les explotacions més marginals o bé han 
desaparegut o bé ho faran quan morin els seus propietaris. I en els llocs on el 
turisme ha proporcionat noves oportunitats de treball i fonts d'ingressos, com és 
el cas de la Cerdanya, o de la Vall d'Aran , hi ha hagut la mateixa tendència a la 
desaparició de la pagesia, absorbida en aquest cas de forma accelerada per 
activitats de tipus assalariat o empresarial. 
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Andorra no respon a aquests patrons, i cal ressaltar-ne l'excepcionalitat. 1) 
Malgrat l'enorme creixement i importància en el Principat del comerç i del 
turisme i de la disminució del nombre de famílies que mantenen la pagesia, el 
sector primari no ha mort, sinó que, al contrari , i paradoxalment, s'ha mantingut 
i fins i tot ha incrementat la seva activitat. 2) Aquest increment es deu al paper 
del cultiu del tabac , que atorga una idiosincràsia molt especial al sector primari , 
ja que no es troba en cap altre lloc del Pirineu , i la seva presència a Andorra 
s'explica per les característiques del que es pot definir com una "economia de 
frontera". 3) El tabac ha passat a ser pràcticament un monocultiu , ja que ha 
substituït moltes de les antigues produccions agràries, s'ha estès per totes les 
parròquies i ha ocupat la major part del territori cultivable. 4) L'activitat 
ramadera, hereva de l'antiga pagesia tradicional , ha tendit a minvar i avui se 
centra bàsicament en les explotacions de bovins i d'equins. 

Aquest és el context general en què es desenvolupen les activitats de la 
pagesia. Queda clar , doncs , que el sector primari continua tenint molta 
importància i es pot afirmar que, fins i tot , en té més que en altres valls del 
Pirineu . Però , en canvi , es tracta d'un sector d'activitat que dins d'Andorra 
mateix ha esdevingut secundari, ja que les activitats relacionades amb el 
comerç i el turisme han augmentat en importància i, fins i tot , són les que avui 
defineixen el funcionament de l'economia del país i la visió externa que se'n té 
(Comas d'Argemir i Pujadas, 1997). Si a inicis de segle, per exemple, la pagesia 
representava el principal sector econòmic del país i contribuïa a definir el mateix 
Principat, ara no és així. La terciarització de l'economia andorrana és un fet ben 
evident (Liuelles, 1991 , 1995). En tot cas, i volem tornar a insistir en aquest 
punt, el sector primari s'ha mantingut, malgrat la competència d'altres sectors 
d'activitat. 

Hi ha dos factors més que cal tenir en compte a l'hora de presentar la 
situació del sector primari avui a Andorra. Són pocs els propietaris que viuen 
exclusivament de les terres o del ramat. L'estructura d'oportunitats existent a 
Andorra fa que el més freqüent sigui que en una família es combinin diverses 
ocupacions i fonts d'ingressos a partir del treball dels seus components. D'altra 
banda, i per la mateixa raó que acabem d'esmentar, són relativament pocs 
també els qui treballen ells mateixos les terres o s'ocupen del ramat Hi ha 
moltes finques arrendades o en règim de masoveria , especialment quan es 
tracta de tabac . Això fa que tots els sectors socials estiguin representats en el 
que avui constitueix la pagesia. 

En segon lloc, el cultiu del tabac , que és avui , ja ho hem dit , l'act ivitat 
predominant, està en estreta dependència amb el volum de producció de les 
indústries tabaqueres existents al país. En aquest punt és on es posa de 
manifest el que abans esmentàvem com el component estructural d'Andorra, el 
fet de ser una economia de frontera, ja que la producció d'aquestes indústries 
no s'adreça sols al consum intern. La major part del tabac elaborat es reexporta 
fora del país mitjançant el contraban , sigui a petita escala, com el que realitzen 
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molts dels visitants-compradors que passen per Andorra, sigui de més gran 
abast, com el que es fa de forma organitzada. L'actual repressió del contraban 
de tabac en la frontera espanyola i el fet que la UE hagi intervingut per primera 
vegada en aquest afer posa seriosament en perill tota la complexa articulació 
entre sector primari , producció industrial i reexportació , i expressa la depen
dència de l'economia andorrana respecte a factors econòmics i polítics dels 
països veïns. 

Pagesos i colliters 

Messines (1969) assenyalava que a inicis de segle hi havia a Andorra unes 
1.000 explotacions pageses. Moltes havien de ser minúscules, ja que només 
podien estendre's en la migrada superfície de les 1.400 hectàrees de terres 
aptes per a l'agricultura, situades, a més , en l'accidentada orografia de la 
muntanya . Tal com indica Llobet (1986: 133) en la completa descripció 
geogràfica que va fer d'Andorra l'any 194 7, totes aquestes circumstàncies 
originaven una angoixant fam de terra que va portar a un aprofitament intensiu 
de tots els espais que podien ser adaptats per cultivar, malgrat els escassos 
rendiments que se n'obtenien. La pagesia havia de portar una vida d'austeritat i 
de sacrificis, malgrat que, com diu la gent gran, de gana no se n'havia passat 
mai , però "els diners corrien poc" i es vivia molt lluny de l'abundància que carac
teritza la societat d'avui. Només les cases més fortes sobresortien d'aquest 
panorama que, d'altra banda, era un model recurrent en totes les valls pirinen
ques . El tabac proporcionava ja un pet it respir a les migrades economies 
pageses i una producció diversificada permetia abastir les necessitats de 
consum que hi havia a les cases. Més que la lògica de la rendibilitat eren els 
criteris de necessitat els que guiaven les activitats que es realitzaven. Pel que fa 
a la ramaderia, Llobet fa les estimacions següents per a l'any 1946: 20.000 
ovins, 1.300 bovins i 1.100 de cavallí i mular. 

En aquests moments , a Andorra pràcticament totes les explotacions 
agrícoles funcionen segons criteris mercantils i de rendibilitat. Han quedat lluny 
aquells anys en què viure de la pagesia significava fer un conjunt d'activitats 
molt diversificades, perquè a més del que es produïa per al mercat (ramat i 
bestiar) calia proveir-se del que es requeria per a la pròpia subsistència. De 
tabac també se'n plantava, molt més a Sant Julià i a Andorra que a la resta de 
les parròquies , i tothom reconei x que era la producció que resultava més 
rendible , però fins i tot en aquest cas el tabac no desplaçava les altres activitats 
i el concepte de pagesia les integrava totes . 

Actualment, el tabac ha passat a ser un monocultiu i són poques les cases 
que conserven l'activitat ramadera. Les ovelles pràcticament han desaparegut, i 
actualment la cabana ramadera està formada per poc més de 2.400 caps , més 
de la meitat dels quals són vaques i vedelles (1.408) i la resta és bestiar equí 
(Saez, 1996: 37). Les cases que conserven la ramaderia dediquen una part de 
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les seves terres a tenir prats per al seu manteniment. Fora d'això i dels horts 
per al consum de la casa, avui tota l'agricultura s'orienta cap al cultiu del tabac. 

En aquest context, el concepte de pagesia ha modificat el seu significat. De 
fet , s'aplica en aquests moments a dos tipus de situacions diferents. D'una 
banda, té un sentit genèric que expressa el conjunt d'activ itats relacionades 
amb la terra, amb independència de les seves característiques. La reconversió 
de moltes explotacions cap al cu ltiu exclusiu del tabac , amb una orientació 
netament mercantil , no ha modificat el terme pel qual es denomina l'activitat 
agrícola com a tal. En aquest sentit genèric , el concepte de pagesia integra 
també tots els sectors socials que d'una manera o altra viuen de la terra , 
eliminant l'antiga distinció que es feia entre propietaris i pagesos, essent 
aquests últims els que cultivaven directament la terra i no en canvi els primers. 
Aquest significat està incorporat en la mateixa denominació de l'Associació de 
Pagesos i Ramaders (creada l'any 1995}. 

Ara bé , aquest signif icat coexisteix amb un altre de més restringit , que 
integra bàsicament el vessant tradicional de l'activitat , consistent en la 
combinació d'agricultura i ramaderia i, per tant, en la realització de les diverses 
activitats que les integren. Aquest altre sign ificat apare ix molt clarament quan 
se'ns diu , per exemple: "n'hi ha que encara fan de pagès" i quan demanem 
especificació ens relacionen les cases que actualment tenen bestiar. També és 
aquest el significat que apareix quan es fa una oposició entre pagesia i tabac i 
se'ns diu que "ara la pagesia ja no rendix , lo únic que rendix és lo tabac". 

Que la ramaderia no rendeix és un sentiment força generalitzat i això és així 
malgrat les subvencions que té estab lertes el govern per protegir aquesta 
activitat. Aquest sentiment es fa present quan es fa un balanç entre treball i 
guanys i es compara amb les activitats relacionades amb el comerç, el turisme 
o els serveis . Fins que no es va produir l'augment en els preus pagats pel 
tabac, aquest balanç era clarament desfavorable per a la pagesia. Per això tots 
els pagesos s'han abocat cap al cu ltiu del tabac, encara que això no sempre ha 
implicat l'abandonament de les altres classes d'agricultura o de la cria de 
bestiar. 

Les explotacions ramaderes són poques, actualment, a Andorra. Totes elles 
han adoptat ja fa anys maquinària moderna per als treballs de l'agricu ltura i han 
simp lifi cat les feines relacionades amb el bestiar. El s ramats d'ove lles han 
desaparegut pràcticament, i amb ells la transhumància que al lunyava els homes 
de casa seva durant els mesos d'hivern. Quan l'explotació pagesa proporciona 
els ingressos principals per viure (ja hem indicat que avui en dia pràcticament 
totes les famílies combinen diferents fonts d'ingressos) , la lògica per la qual es 
guia el seu funcionament s'inscriu plenament en els paràmetres mercantils, de 
manera que les estratègies d'organització del treball busquen obtenir el màxim 
rendiment amb el mínim de feina. 

Així, doncs, un dels sectors socials relacionats amb el sector primari està 
constituït pels pagesos-tabaquers-ramaders. La ramaderia representa una 
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continuïtat respecte a les activitats que havien estat predominants a Andorra, i 
això fa que posseeixi unes dimensions simbòliques vinculades a la idea 
d'arrelament i fidelitat amb la tradició, que afegeix nous continguts al significat 
que té avui la pagesia. Aquest factor ha motivat fins i tot que algunes cases 
hagin reinstaurat l'activitat ramadera , encara que sigui a petita escala , i, 
evidentment, és quelcom que destaquen especialment els qui l'han conservat 
ininterrompudament. 

A més dels pagesos-tabaquers-ramaders, hi ha tot un altre sector, més 
nombrós, constituït per les explotacions especialitzades exclusivament en el 
cultiu del tabac. Aquests són, per antonomàsia, els colliters, encara que aquest 
terme assoleix tot el seu significat quan es confronta amb un altre , el que 
designa els fabricants. Un colliter és de fet qualsevol persona relacionada amb 
el conreu del tabac, però quan es confronta amb el pagès que, a més de cul
tivar tabac, conserva també l'activitat ramadera, el terme colliter designa l'em
presari agrícola tabaquer. 

Cal subratllar aquí la idea de l'explotació entesa com una empresa, en què 
es fa una avaluació constant de la relació entre costos de producció i guanys 
obtinguts i en què tot s'orienta a maximitzar el rendiment i el volum de la 
producció. És evident que entre un sector i l'altre hi ha una continuïtat , perquè 
els pagesos-tabaquers-ramaders també es guien per la lògica dels paràmetres 
mercantils , i els colliters, al seu torn , provenen d'una mateixa tradició cultural i 
són també hereus de l'antiga lògica de la pagesia. A més , els colliters no 
formen una categoria homogènia, ja que les dimensions de les explotacions 
poden ser molt diferents, i un altre factor de variació important és el fet que les 
terres siguin cultivades directament o bé s'arrendin a tercers. 

El tabac "dóna", les altres activitats de la pagesia no, i perquè hi ha tabac es 
manté l'agricultura i fins i tot, tal com assenyalen alguns, la ramaderia que 
encara queda. La idea que si el tabac entra en crisi serà tota l'activitat agrícola 
la que ho farà està molt arrelada i es repeteix reiteradament. Vegem què 
representa el cultiu del tabac, ja que fins al dia d'avui ha estat una activitat tan 
important per a la pagesia. 

Característiques de la producció de tabac 

El cultiu del tabac a Andorra sembla que es remunta ja al segle XVII , però la 
seva extensió significativa es produeix durant el segle XVIII , coincidint amb el 
moment en què Espanya converteix l'elaboració del tabac en un monopoli (Mas, 
1986). Tradicionalment, el cultiu del tabac s'ha donat sobretot a Sant Julià, 
Santa Coloma i Andorra la Vella, que són els llocs més protegits del fred i que 
pel seu microclima han tingut unes condicions més favorables . 

Les primeres fàbriques de tabac van aparèixer a finals del segle XIX. Fins a 
la transformació de les antigues fàbriques artesanals en modernes empreses 
altament mecanitzades , el cultiu del tabac i la seva elaboració era molt 
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conjuntural, ja que augmentava en temps de conflictes bè l· lics i en èpoques de 
pau disminuïa (Font i Bartomeu , 1979). En el seu estudi sobre l'estructura de 
l'economia andorrana, Bricall (1974) constata que només una de les fàbriques 
existents en aquell moment (es refereix a inicis dels setanta) es dedicava a 
empaquetar tabac de marques americanes, mentre que la resta continuava amb 
les elaboracions tradicionals. Constata també que la producció de tabac havia 
anat tenint una tendència decreixent, cosa que atribueix a l'important procés 
d'urbanització que s'estava experimentant a les Valls i a la disminució de 
terrenys conreables . En aquells anys , el vo lum de la producció se situava entre 
les 250 i les 300 tones i difíc ilment es podia preveure l'espectacu lar augment 
que es produ iria els anys següents , en què aquests va lors s'a rribarien a 
triplicar. Vegem-ho en el quadre següent: 

Collita de tabac (1962-1994) 

Any Collita !nd ex Any Co llita Índex 

(en Tm) (1962 com a (en Tm) ( 1%2 com a 
base 100) base 100) 

1962 315,0 100,0 1980 265 .9 84.1 

1963 197 ,0 126,0 1981 263,7 83,7 

1964 354,0 112,4 1982 349,9 111,1 

1965 225,0 71 ,4 1983 323 ,3 102,6 

1966 257 ,0 81,6 1984 4 19,3 133,1 

1967 22 1,6 70 ,3 1985 538 ,2 170,9 

1968 287 ,9 91 ,4 1986 599, I 190 ,2 

1969 28 1,2 89,3 1987 642 ,7 204,0 

1970 318,6 101,1 1988 568 , 1 180,3 

1971 334,2 106,1 1989 674, 1 214,0 

1972 225,3 71,5 1990 767 ,8 243 ,7 
1991 939,0 298, I 
1992 794 , 1 252, I 
1993 957 ,8 304,1 

1976 272,5 86,5 1994 90 1,6 286,2 

Font: 1962 a 1972 : Bricall (1974: 199); 1976: Font i Bartomeu (1979); 1980 a 1994: Sàez ( 1996: 37) 

Els increments significatius de la producció de tabac comencen a produir-se 
l'any 1983, essent en els anys 1991 i 1993 quan s'arriba als va lors màxims i se 
superen amb escreix les 900 tones . Aquest espectacu lar augment es re laciona 
amb les condicions de l conveni que signen fabricants i tabaquers l'any 1974. 
Les garanties que tenen els agricu ltors a partir d'aquest moment que els serà 
comprada tota la co ll ita i els preus polítics que s'estableixen, molt per sobre dels 
de mercat, propicien l'orientació de la pagesia cap a la seva especial ització en 
aquesta classe de conreu que pràcticament esdevé un monocu ltiu . Com a 
resu ltat del mateix fenomen, passa a estendre 's progressivament a totes les 
parròquies. En el quadre següent se'n presenta la distribució: 
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Distribució de la collita de tabac per parròquies 

1965 1970 1976 1980 1985 1990 1994 

Parròquia % Kg. r, Kg. % Kg . 11 Kg . % Kg % Kg . "' 
Canillo 1.3 2.248.5 0.7 5.103,0 1,9 4.637.0 1,7 24.440,0 4,6 44 .361 .o 5.8 44 . 11 9.5 • . 9 

Encamp 10,2 34. 118,0 10.2 27.996 ,0 10,3 27.034,0 10,2 66.969,5 12.4 80.816.0 10.5 105 .262.5 11.6 

Ordino 12, I 49.2 71 ,5 15,5 33 . 11 7,8 12,1 31.27 1,5 11 ,8 59.481.5 11.1 92 .839.5 12, 1 114 .086.0 !1.7 

La Massana 8.8 38 .892,0 12.2 31.591,0 11 ,6 23 .069.0 8,7 76 11 0.0 14.1 106 846,0 13 .9 173 .086 .0 19 .2 

Andorra-Esc . 34.8 101.956,5 32.0 80.734,5 29,6 78 .254.5 29 ,4 107 .241.5 19,9 119.013,5 15 .5 126.786.0 14 .\ 

Sant Julià 32.5 92,178,0 28.9 93 .959.5 34.5 96.657,0 36.3 170 212 .0 ) I .6 291.328.0 37.9 282.260.0 )I.] 

Les Escaldes 5.023.0 1.9 33 .809,0 6.3 32 .654.5 4.3 55 .663 .5 6.2 

T01al Kg 318 .664,5 272.50 1 ,O 265 .946.0 538 263,5 767 .858.5 901.681.5 

Font: 1965 i 1970: Bricall (1 974 :199); 1976: Font i Bartu meu (1979): 1980- 1994: Sàez (1996: 37) 

Podem comprovar que a mitjan dècada dels vuitanta comença a augmentar 
significativament la producció de tabac. En xifres absolutes, i també relatives, la 
parròquia de Sant Julià continua mantenint-se en el primer lloc; en el seu cas, la 
producció de tabac s'ha triplicat respecte a la situació de 1970 (que no és l'any 
que presenta valors més baixos precisament). Aquesta proporció es correspon 
així amb l'increment mitjà que hi ha hagut en el conjunt del país, i com que en la 
situació de partida Sant Julià ja se situava molt per davant de les altres 
parròquies, continua actualment mantenint aquesta distància amb escreix. No 
passa el mateix , en canvi , amb el conjunt d'Andorra la Vella i Escaldes, que 
també han augmentat la seva producció de tabac , però solament s 'ha 
multiplicat un 1 ,8 respecte a 1970 i, per tant, per sota de la mitjana. La parrò
quia de la Massana, al seu torn , és una de les que ha fet un salt més important, 
ja que actualment el volum de la seva producció se situa quasi al mateix nivell 
que Andorra i Escaldes, mentre que anys enrere no era ni de bon tros així. En 
el seu cas , la producció s'ha multiplicat per 4,8. Les d'Encamp i Ordino ho han 
fet per 3 i per 2,3, respectivament , i el volum total és actualment força gran . En 
últim terme se situa Canillo , on hi ha hagut l'augment relatiu més elevat (la 
producció s'ha multiplicat per vint) , però continua mantenint els valors més 
baixos. La parròquia de Canillo està situada en unes cotes molt altes, que la fan 
poc apropiada per al cultiu del tabac i el que s'hi fa és majoritàriament de la 
categoria més dolenta. Això no ha obstat que els pagesos es llencessin a fer 
tabac, atès que és un cultiu molt rendible fins i tot en aquestes condicions . 

És difícil determinar, d'altra banda , la quantitat exacta d'explotacions 
dedicades al cultiu del tabac, ja que les dades són molt fluctuants i encara que 
en el transcurs dels anys en pugui haver variat el nombre, els valors són força 
dispars. Font i Bartomeu (1979: 28) les xifra en 238 l'any 1973; Chapeau (1986: 
16) en 179 l'any 1983, i la recent creada Associació de Pagesos i Ramaders diu 
que actualment hi ha 380 cases pairals que produeixen tabac. Hi ha un altre 
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factor que dificulta encara més obtenir una major precisió , i és que algunes 
finques s'arrenden, per tant , una sola explotació pot estar portada directament o 
indirectament per més d'una família . 

Situació actual i perspectives 

El sector agrícola i ramader viu una situació delicada a Andorra . Les 
condicions del conveni que es va signar l'any 1974 entre fabricants i colliters 
s'han anat modificant i han desaparegut molts dels avantatges inicials amb què 
comptava el cultiu del tabac. La situació dels darrers anys ha fet aparèixer la 
confrontació d'interessos entre els diferents sectors: entre fabricants i colliters 
pel que fa a la renovació dels convenis; entre els colliters mateixos, ja que en 
haver-se establert límits màxims per a la compra de les collites, cal reduir els 
excedents de producció i no està gens clar qui ha de fer aquesta reducció , i 
entre fabricants i importadors de tabac , ja que competeixen per un mateix 
mercat. 

Un dels temes de discussió més importants entre els colliters i, en general , 
entre totes les persones vinculades al sector agrícola i ramader és la possibilitat 
de reconversió del sector a partir de la seva diversificació. El monocultiu del 
tabac porta cap a la dependència dels fabricants i de factors externs. La 
repressió efectiva del contraban pot causar la mort del sector i en aquests 
moments la impermeab ilització de la frontera impedeix la sortida al mercat 
extern d'una bona part del tabac elaborat a Andorra , per la qual cosa és 
previsible que les fàbriques disminueixin la seva producció , i això afectarà 
sense dubte els cultivadors. 

Però les condicions d'elevada rendibilitat que ha tingut el tabac els darrers 
anys fan impensable adoptar altres tipus de solucions alternatives. Aquest 
sentiment s'expressa sobretot entre els colliters que viuen exclusivament del 
tabac i entenen que no es tracta sols d'un problema ind ividual de cada 
productor, ni tampoc del conjunt del sector, ja que un possible abandonament 
de l'agricultura provocaria perjudicis considerables al país de caràcter ecològic, 
amb repercu ssions sobre el turisme . L'Associació de Pagesos i Ram ade rs 
d'Andorra feia les consideracions següents: 

16 

"Pel que fa a la reconversió i a possibles alternatives al cultiu del 
tabac, malauradament hem d'admetre que no se'n veu cap de 
factible . L'ag ricultura d'alta muntanya no so lament és limi
tadíssima per la geografia i topografia dels terrenys, sinó també 
pel clima i els problemes socials i demogràfics i d'extensió de 
les propietats. Només cal veure al nostre entorn quin ha estat el 
resultat dels pobles del Pirineu . 
A la vista de tot això , és clar que no es pot pas pretendre que 
s'accepti , de bon o mal grat, el retorn a l'agricultura del passat, 
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de pura i penosa subsistència, que han viscut els avantpassats. 
Els nostres fills en fugirien com ha passat als nostre veïns. 
L'agricultura tradicional (la possible) no és rendible ni factible 
avui , tant per infraestructura i costos , com per la situació dels 
mercats , la competència de la Unió Europea, etc. I la utòpica no 
és possible. 
Tot això tindria com a únic resultat trobar-nos amb les propietats 
a l'erm , amb els corresponents perjudicis ecològic i turístic i de 
desequilibri urbanístic" (Diari d'Andorra, 29 de juny de 1995) 

La conclusió per part de l'Associació de Pagesos i Ramaders era clara: 
l'única alternativa al tabac és continuar mantenint el sector del tabac. Però això 
avui sembla difícil de poder dur-se a terme i es fa evident que resulta necessari 
i fins i tot urgent buscar altres solucions. 

Justament la sessió de la Diada d'Andorra d'aquest any preveu la presència 
dels protagonistes i interlocutors andorrans que passen ara per aquest moment 
difícil , que possiblement comportarà una inflexió en el model que ha adoptat el 
sector primari a Andorra, un model fortament basat en la dependència externa i 
que tal vegada caldria reconvertir cap a uns altres supòsits , i que tot i inserir-se 
en el mercat extern s'adreci sobretot a fer front a les necessitats de consum 
internes. I com a base es disposa de l'organització agrària tradicional , que, 
evidentment, no es pot reproduir com a tal , sinó que ha de respondre als criteris 
de competitivitat i rendibilitat que han de permetre el manteniment del sector. 
No em correspon a mi donar solucions a aquestes dimensions. Permeteu-me 
dir només que si contrastem Andorra novament amb altres indrets del Pirineu 
(així hem començat), hi ha en el Principat un volum de població molt més gran 
que a d'altres llocs que avui consumeix la carn i la llet que arriben sobretot de 
l'exportació. I tal vegada cal assumir l'excepcionalitat del volum de guanys que 
durant uns anys s'ha obtingut del cultiu del tabac, que altres formes d'explotació 
en el sector primari difícilment podran reproduir i que en tot cas permeten 
situar-se en millors condicions que en altres llocs. 

El manteniment de la pagesia és important per a Andorra . A més de les 
raons relacionades amb la preservació paisatgística i amb el turisme, hi ha 
també les que es relacionen amb la necessitat d'orientar sectors de l'economia 
del Principat cap a formes menys depenents de factors externs. Pel que fa al 
sector agrícola i ramader, Andorra té els recursos naturals i socials per fer front 
a aquest repte. 

Dolors Com as d' Argemir 
Catedràtica d'antropologia social 

de la Universitat Rovira i Virgili 
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NOTES 

, El present article constitueix una elaboració de part dels materials obtinguts en 

l'estudi Etnografia de les Valls d 'Andorra, que va se r encarregat per la 

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern d'Andorra. Una part d'aquest 

estudi està publ icat (vegeu Com as d' Argemir i Pujadas , 1997) i altres es 

troben en fase de publicació i d'elaboració. 
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Els recursos del 
subsòldel~cipat 
d'Andorra 

Introducció 

L'home, des de sempre , ha mirat d'aprofitar els recursos del seu entorn , 
transformant i alterant el medi natural per al seu benefici . L'explotació més o 
menys acurada d'aquests recursos naturals ha deixat un registre documental , 
parlat, toponímic, etc., gràcies al qual podem reconstruir com ha estat aquesta 
activitat en temps pretèrits . Depenent de la seva magnitud , les antigues 
explotacions es poden trobar o intuir en el paisatge tenint en compte criteris 
litològics, geomorfològics, geobotànics, etc. D'acord amb aquests criteris , s'han 
localitzat diferents explotacions, que en el cas de llosers, meners i explotacions 
d'àrids han deixat una empremta permanent en el paisatge , fàcilment 
identificable. 

El context geològic d'Andorra 

El context geològic del Principat ha propiciat l'existència d'uns determinats 
recursos minerals (mena de ferro , pedra tosca, llosa, aigua termal , argiles) i una 
mancança d'altres, com podrien ser sal , guix, gresos, marbre, etc. Per aquest 
motiu cal , en primer lloc, saber quins materials existeixen i com s'han format. 

El substrat rocós del Principat és format per materials prehercinians, que han 
estat afectats bàsicament per la tectònica i el metamorfisme regional , generat en 
l'orogènia herciniana fa 320 milions d'anys (m.a.) . Aquest metamorfisme regional 
és més intens a la part nord del Principat que no a la part sud. 

La litologia que presenten els mq.terials prehercinians a Andorra pot ser 
silicatada o calcosilicatada. L'edat dels materials silicatats comprèn el cambrià, 
l'ordovicià i el silurià {600-400 m.a.), així com també el carbonífer prehercinià 
(350-320 m.a.) , mentre que els calcosilicatats queden compresos dins el 
devonià (400-350 m.a .) . Tots aquests materials pertanyen a l'era primària o 
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paleozoic. També són presents al nord del país materials de litologia gneísica 

d'edat possiblement precambriana (Cavet 1957). 
Als Pirineus s'han reconegut dos episodis orogènics , l'hercinià i l'alpí, el 

primer desenvolupat a finals del primari i el segon a principis del terci ari. 

Carreras i Santanach (1983, 536-550) opinen que la sedimentació 
conglomeràtica (conglomerats de la Rabassa) del primari inferior (Caradoc) , el 

seu caràcter discordant (Llapis, 1965; Santanach, 1972) i el vulcanisme present 
durant l'ordovicià superior indiquen una certa inestabi litat, potser associada a 

l'orogènia caledoniana , que va ser anterior a l'herciniana. La tectònica herci

niana del Pirineu mostra una estructura complexa resultat d'una deformació 

polifàsica. 
A grans trets , els diferents autr% (Laumonier i Guitard , 1978; Carreras i 

Santanach , 1983; Guitard et e.:. 1984) semblen estar d'acord a agrupar la major 

part de les estructures de deformació en tres episodis deformatius: un primer 

anomenat "preesquistos", responsable de la generació de plecs anteriors a la 
foliació regional ; un segon episodi anomenat "sinesquistos" amb formació de 
plecs que generen la foliació regional, i un tercer episodi anomenat "tardà", en 
què s'inclouen la resta d'estructures que deformen la foliació regional , en la qual 
Carreras (et al, 1980), Carreras i Santanach (1983) , Ci rès (1986) i Van den 
Eeckhout (1986) inclouen la generació de bandes milonítiques. 

!Figura 1: Mapa Geolòqic I 
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A finals de l'orogènia herciniana, entre el carbonífer superior i el permià 
inferior (318-290 m.a.) , una sèrie de materials magmàtics de composició 
granítica i granodiorítica intrueixen els materials paleozoics per formar batòlits 
de dimensions decaquilomètriques. Segons Autan (1980 , 71-76) , aquests 
cossos mostren una successió d'intrusions de diferent composició , i són 
presents sobretot en les zones de baix grau metamòrfic. (figura 1 ). 

Són les dues últimes orogènies les que han deixat el seu caràcter en els 
materials estudiats. L'orogènia herciniana es caracteritza per una tectònica de 
caire dúctil i compressiu (plecs , encavalcaments , cisalles), amb el desen
volupament d'un metamorfisme regional , que pot ser de major o menor grau 
segons la zona tractada, mentre que l'alpina es caracteritza per una tectònica 
de caràcter fràgil (falles) i sense metamorfisme regional associat. 

L'orogènia alpina (65 m.a.) va ser la responsable de l'aixecament de la 
serralada pirinenca. La progressiva elevació dels materials que formen el 
substrat del Principat va ser el producte d'una tectònica compressiva, que va 
produir el lliscament de la majoria dels sediments dipositats entre els 320 i els 
65 m.a. , per formar els Prepirineus (figura 2) . Seguidament el règim tectònic 
passa a ser distensiu i es forma la depressió de la Cerdanya i de la Seu 
d'Urgell , ambdues d'edat neògena. 

N 
MAS SIS DE L. EBRE s I 
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~ Eocè mitjà-Oligocè 

~ Eocè interior : Turbidites (esquerra). Carbonats (dreta) 

c:::::z:J Cretaci i Juràssic (esquerra). Cretaci superior (dreta) 

~ Carbonífer superior , PermoTrias 

~ Paleozoic (esquerra). gneis (centre). granitoids (dreta) 

Figura 2: Figura original de Puigdefàbregas et al. (1979) , interpretació de l'evolució geològica de 
la cobertora postherciniana a la zona axial pirinenca . Estadi 1: Cretaci . Relleu hercinià arranat ; conca 
profunda nordpirinenca, amb juràssic i cretàcic complerts. Estadi 11 : Eocè. Compressió general als 
Pirineus; aprofundiment de la conca sudpirinenca, amb sedimentació turbidítica. Estadi 111 : Situació 
actual. Zona comprimida a la falla nordpirinenca (FNP). Unitats al·lòctones desplaçades cap al sud. 
Intensa erosió dels materials posthercinians en el Pirineu hercinià. 
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Finalment, els processos erosius externs modelen el relleu generat per 
l'orogènia alpina. El procés que més ha influït en les formes actuals de les valls 

andorranes ha estat, sens dubte, el gel de les diferents glaciacions quaternàries. 
L'extensió d'aquest gel ha estat variable en el temps, amb l'existència de 

diversos episodis glacials i interglacials . Al final del segle XIX apareix el primer 

estudi de síntesi glacial del Pirineu , fruit de l' investigador alemany Penck 
(1883). L'obra de Penck va S6~ traduïda al francès dos anys més tard i com
porta una primera cartografia de les glaceres de les diferents valls del Pirineu , 

tant meridional com septentrional. Llobet (1947) , basant-se en els treballs de 
Penck i d'altres autors , va arribar a la conclusió que al Pirineu existeixen 
proves que ha estat afectat per tres cicles glacials. La màxima extensió glacial 

a Andorra va ser d'uns 34 km de llarg (Turu , 1994c, 265-273) i possiblement 

estigui associat al primer o al segon cicle glacial de Llobet. 

Matèries primeres i explotacions 

Una vegada s'ha esgrimit el context geològic del subsòl del Principat , 

citarem a continuació els materials que han estat explotats per un o altre recurs . 
Aquests materials corresponen al cambra-ordovicià, al silurià , al devonià, al 
carbonífer preorogènic , granitoides i formacions superficials. Descriurem , a 
grans trets , la composició d'aquests materials: 

Gneisos del massís de I'Ospitalet: Aquests materials presenten una textura 
granular formada per cristalls quars-feldspàtics i es troben al sector de Rialb i la 
Vall d'lncles ; en aquest últim indret han estat explotats fins a l'any 1997 per 

revestir façanes d'edificis. 
Cambra-ordovicià: Acostumen a ser gresos bandejats, però també pre

senten materials conglomeràtics, pissarres argiloses negres, quarsites i alguns 
nivells carbonàtics . Les explotacions que han aprofitat aquests materials són 
bàsicament lloseres i meners de ferro . 

Els materials del silurià presenten un predomini de pissarres negres 
grafitoses amb abundància de pirites . En aquests materials s'han desenvolupat 
principalment explotacions mineres. 

Els materials del devonià es componen de margues, carbonats massius i 
nodulars. L'alteració química d'aquests materials ha estat explotada de manera 
poc regular per extreure pedra tosca (tova calcària). 

El carbonífer prewestfalià està format per pissarres arenoses i alguns nivells 
carbonàtics. Els materials del carbonífer, igual que els del cambra-ordovicià , 
han estat explotats per obtenir llosa, i actualment s'explota com a material de 
construcció per revestir façanes d'edificis. 

Els materials granítics sensu lata (s.l.) han estat utilitzats com a materials de 
construcció (a Santa Coloma existien talladors de pedra per a la construcció 
d'edificis) . Actualment només s'utilitzen per a la construcció de murs de maço
neria a causa de la seva important densitat i duresa. Els materials granítics s.l. 
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són materials molt durs però al mateix temps fràgils , i és justament aquesta 
fragilitat la que ha propiciat que els massissos granítics s.l. presentin fractures 
obertes més contínues que altres litologies, fet que ha afavorit la presència en 
aquests materials de fonts termals. 

Els materials de la formació superficial es poden subdividir en materials 
glaciogènics i materials no glaciogènics. Els primers són tots aquells que d'una 
manera o altra estan associats a un ambient glacial , mentre que els segons són 
tots aquells que s'han sedimentat fora de la influència glacial. Aquests 
materials , atesa la seva poca cohesió i densitat, han estat explotats com a 
àrids, ja sigui per a la construcció d'infraestructures i edificis com també per a la 
fabricació de ceràmica. 

T osquers i llosers 

En aquest apartat s'esmenta l'inventari realitzat a partir del treball de Turu i 
Bertran (1995) elaborat el 1991 sota la direcció del laboratori del Patrimoni 
Artístic Nacional. En primer lloc es tractaran els tosquers i seguidament els 
llosers explotats a Andorra. 

Els tosquers d'Andorra 
Tosca, calcària porosa cel·lular; també rep el nom de tova calcària, i els 

seus jaciments formen cossos d'extensió variable anomenats travertins . La 
pedra tosca es forma a partir de la precipitació de carbonat de calci d'aigües 
saturades en aquesta sal. Perquè això sigui possible és necessari que existeixi 
un massís carbonàtic sotmès a un procés de dissolució per aigües superficials 
de caràcter àcid . 

La molècula de CaC03 es torna soluble en solució aquosa en unes 
determinades condicions. Amb presència d'aigua es produeix un equilibri químic 
juntament amb el C02 atmosfèric. El C02 de l'aire es dissol en l'aigua, i també 
part del co2 dissolt passa a l'atmosfera, establint-se un balanç entre aquests 
dos processos: co2 (aire) = co2 (dissolt) 

La importància d'aquesta reacció es deu al fet que el C02 dissolt en l'aigua 
reacciona amb aquesta per donar àcid carbònic (H2C03). Així podem escriure 
una nova reacció d'equilibri: 

(1) C02 (aire) + H20 = H2C03 

Aquest fet fa que l'aigua es torni àcida. Els carbonats són susceptibles als 
àcids, perquè el grup carbonat (-C032) s'uneix ràpidament amb l'hidrogen. Si la 
solució d'aigua és molt àcida, el carbonat càlcic es dissol segons: 

CaC03 + 2H•2 => Ca•2 + H20 + C02 

Si la concentració d'àcid és petita, el carbonat càlcic es dissol segons: 

(2) CaC03 + H• => Ca·2 + HC03 
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Aquesta reacció ens indica que l'ió H· agafa C0f 2 i el separa del Ca•2 per 
formar un àcid dèbil , I'HCOf . Així , doncs, la solubilitat del CaC03 depèn del pH 
del medi . En un sistema natural , les condicions d'alteració meteòriques del 
carbonat càlcic es produeixen en gran manera per àcids dèbils més que no pas 
per àcids forts. 

Quan el carbonat cà lcic s'a ltera a àcid carbònic, tot el procés es pot resumir 
en l'equació: 

(3) CaC03 + H2C03 = Ca•2 + 2HC03· 

Podem veure que les dues molècules de HC03· vénen de diferents fonts: 
una és simplement producte de la dissociació de I'H2C03 i l'altra és formada per 
la reacció de I'H• de l'àcid amb la molècula de CaC03, igual que en l'equació 
(2). En l'equació (3) tenim la reacció essencial per entendre l'a lteració dels 
carbonats a la natura. 

Dels materials citats anteriorment, els que presenten una major concentració 
de carbonats són els materials del devonià. Aquests materials es distribueixen 
de forma preferent al centre del Principat, entre Arinsal i Canillo , encara que 
també existeixen altres indrets del sector meridional del país , tal com es pot 
observar en la figura 3. 

~ B<uns 

<§> Tosquer 

Dins aquesta figura s'han situat els diferents sectors inventariats , amb un 
total de 13 indrets on existeixen afloraments de pedra tosca: 
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Núm. Nom Coordenada X Coordenada Y Explotació 

Mas d'Alins 527200 16130 

2 Fontaneda 528050 17430 Actual (construcció i domèstica) 

3 Arduix 526500 16500 Domèstica 

4 Bixessarri 527530 20830 Domèstica 

5 Escàs 531700 28090 

6 Erts 530170 20700 

7 Mas de Ribafeta 530150 30300 

8 Arinsal 529450 30450 Construcció 

9 S ornàs 533680 29950 Construcció 

10 Ansalonga 533090-533150 30360-30513 

11 La Cortinada 5331 00-532870 30530-31 050 Fins al 1985, per a la construcció 

12 Els Cortals 539500 26510 

13 Canil lo 539350 30250 

Aquest roca ha estat utilitzada per a la construcció per les seves propietats 
de baixa densitat, resistència i mal·leabilitat. Hom pot trobar aquest tipus de 
pedra a les voltes de les esglésies romàniques i també en forma ornamental en 
edificis de construcció recent. Avui dia, l'explotació de la tosca per a la 
construcció és quasi nul ·la, solament per a necessitats molt puntuals , i sovint 
s'importa de les comarques veïnes com l'Alt Urgell (Organyà) i la Garrotxa. 

La pedra tosca també s'havia fet servir, amb un ús domèstic, per rentar els 
budells dels porcs a l'hora de fer embotits. Els tosquers més grans estan situats 
a les parròquies d'Ordino i la Massana, i en menor grau se'n troba a Canillo, En
camp i Sant Julià de Lòria. Bàsicament cada parròquia presenta un tosquer com 
a mínim, llevat d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, perquè geològicament 
no hi ha grans àrees on aflori el devonià. 

Els llosers d'Andorra 
Per a la construcció d'una teulada es poden fer servir lloses de diferents 

característiques , sedimentàries o metamòrfiques . Tant en l'exp lotació del 
material sedimentari com en la del metamòrfic s'utilitza la propietat d'exfoliació 
de les roques; la diferència rau en el fet que l'exfoliació sedimentària és d'ordre 
genètic, és una característica pròpia d'un atur sedimentari entre dos estrats o 
un canvi fort en l'apart granulomètric. L'exfoliació en materials metamòrfics és 
de caire tectònic, és a dir que són plans on els minerals metamòrfics s'han 
alineat segons els esforços tectònics que els han afectat. Les lloses se
dimentàries es troben en zones com el Prepirineu , mentre que les lloses meta
mòrfiques es troben en zones com el Pirineu axial. El Principat d'Andorra queda 
situat en tota la seva extensió dins aquesta última zona i, per tant, la història 
geològica del Pirineu axial és també la història de formació dels seus llosers. 
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Els materials que són susceptibles d'explotació han de complir les carac
terístiques següents: 

* Quant a la seva composició química, el mater~l ha de ser preferentment un 
silicat, ja que els carbonats són solubles amb l'aigua, tal com ja s'ha vist 
anteriorment en el capítol dels tosquers, per la qual cosa els materials del 
devonià queden descartats. 

* Pel que fa a la seva granulometria, els materials de mida sorra i superiors no 
són aprofitables. Tenint en compte aquest criteri, cal dir que a Andorra la 
majoria dels materials compleixen aquesta condició , llevat d'algun membre 
conglomeràtic del cambra-ordovicià. 

* Des del punt de vista del metamorfisme, aquests materials han de ser d'un 
grau metamòrfic baix, de manera que els minerals metamòrfics siguin petits. 
Els materials poden ser pissarres o esquists, mentre que les fil-lites (roques 
amb grans cristalls metamòrfics) no són explotables. Aquesta condició la com
pleix la part central i meridional d'Andorra ja que, a grans trets, al Principat hi 
ha una distribució del gradient metamòrfic de forma decreixent de nord a sud . 

* El context tectònic és força particular. Els materials aptes per ser utilitzats 
per a llosa han de presentar una única foliació , mentre que els materials que 
presenten més d'una foliació no són aprofitables , ja que la segona foliació és 
una superfície de discontinuitat que limita la dimensió de les lloses. 

Els factors limitants fan que la majoria de llosers es trobin únicament en 
materials del cambra-ordovicià i carbonífer en certes formacions descrites per 
Hartevelt (1970). 

La situació d'aquestes extraccions es pot observar a la figura 4. 

- r .. :u:.~o ::::::! Gtat~~~•l 
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Núm Nom Coord. X Coord. Y Litologia Formació Explotació 

Casa Cotet 528000 15450 Cambra-ordovicià Ansobell Molt reduïda 

2 Cal Tolse 529700 17150 Cambra-ordovicià Seu Tancada el1 974 

3 Rocafort 529840 18900 Carbonífer Civís 

4 Bixessarri 528050 20250 Carbonífer Civís Fins als anys setanta 

5 Canòlich 527300 19850 Carbonífer Civís 

6 Ordino 533010 27900 Cambra-ordovicià Desapareguda el 93 

7 Vi la 536350 25850 Carbonífer Utilització local 

8 Lloset Encamp 538800 26850 Cambra-ordovicià 

Com a conclusió es pot dir que la majoria de llosers estan situats en 
materials del carbonífer, mentre que les més importants pel volum d'extracció 
són les lloseres situades en el cambra-ordovicià. Per ordre d'importància, es 
troba en primer terme el lloser del Lloset d'Encamp, seguit del de la solana del 
lloser d'Ordino, després el lloser vell i el lloser nou de casa Cotet i finalment el 
lloser de cal Tolse . La major part dels llosers queden situats a la parròquia de 
Sant Julià de Lòria, ja que es troba en una situació geològica favorable , amb un 
grau metamòrfic baix i abundant litologia amb la mida adequada de gra. 

La llosa de Gal ícia ha estat una forta competidora de la llosa del país , ja que 
és més barata, més ben manufacturada i lleugera, però en contrapartida és de 
menor qualitat. 

Mines i mineralitzacions 

L'extracció de menes metàl ·liques és coneguda des del s. IX i documentada 
a partir de la seva producció per Rovira et al. (1995} i, segons aquests autors , 
revela una dicotomia entre les seves manifestacions de l'antiguitat tardana i 
medievals i, d'una altra banda, les d'època moderna i contemporània, amb un 
període que abraçaria entre el començament del s. XVII , amb l'aparició de la 
primera farga documentada (Mas, 1995} i les últimes produccions de ferro de 
final del s. XIX (Mas, 1995). Fossin quins fossin els estímuls i els protagonistes 
del desenvolupament siderúrgic a les Valls , és necessari conèixer a fons el 
medi físic que els van possibil itar. A aquest efecte s'exposa aquí el substrat 
geològic on resideix la seva riquesa en menes fèrr iques , sobretot òxids i 
hidròxids de ferro (Solans, 1991 ). 

Turu i Colomer (1993} , dins el projecte de la metal·lúrgia del ferro a Andorra 
dirigit des del Patrimoni Artístic Nacional, han inventariat fins a 78 minera
litzacions al Principat. La majoria han estat trobades dins els materials silurians 
i, en menor grau , en materials cambra-ordovicians i devonians, mentre que en 
els materials del carbonífer i granítics s.l. són pràcticament inexistents, tal com 
es pot observar en el quadre següent: 
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Cambro-Ordovicià Silurià Devonià Carbonífer Granit s.l. Quaternari --------------------------------------------
14% _________ 69_0_~--------~8~%~ _________ 1% 0% 8% 

De totes les mineralitzacions inventariades, se n'han cartografiat 13 explotacions, 
que es distribueixen de la manera següent: 

Cambro-Ordovicià Silurià Devonià Carbonífer Granit s. I. Quaternari 

23% 61 % ------~5~%~ _________ 0% 0% 0% 

A continuació, exposem a la figura 5 i en el quadre següent, la localització 
de les explotacions i les 18 mineralitzacions més importants inventariades. 

IFiaura 5: Mapa de mines i mineralitzacions! 

!Font: TURU i COLOMER (1993ll 
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Núm. Nom Explotació Mena Encaixant Importància Coordenades 

Rocafort Galeria Ferro Silurià Prospeccions 529500-17000 

2 Llumeneres Galeria Ferro Silurià Prospecció 532000-19600 

3 Oratori d'Aixovall Galeria Ferro Silurià Prospecció 530420-19990 

4 Corts d'en Rossell Galeria Ferro Silurià Prospecció 530100-19600 

5 Catolla de la Guineu Galeria Ferro Devonià Explotació 528350-19000 

6 Roc de Sonders Galeria Ferro Si lurià Prospecció 533800-22650 

7 Llorts Galeries Ferro Silurià Explotació 533950-33650 

8 Sedornet superior Galeria Ferro Silurià Explotació 532800-32570 

9 Sedornet inferior Galeries Ferro Silurià Explotació 532800-32570 

10 Orri Ve ll Cel obert Fe-Cu-Pb Devonià Prospecció 542950-26700 

11 Mener Vell Galeria Fe-Cu Fm. Seo Explotació 540400-35720 

12 Collada dels Meners Galeria Fe-Cu Fm. Seo Explotació 540020-36030 

13 Mener nou Galeria Fe-Cu Fm. Seo Explotació 539850-36070 

Núm Nom Explotació Mena Encaixant Importància Coordenades 

A Camp de Claror Cel obert Ferro Silurià Gossan 535500-18800 

B Pic Negre Celobert Ferro Sitlurià Gossan 536300-17 400 

e Basses Roges Cel obert Ferro Quaternari Poca continuïtat 535850-19250 

D Torrents de la font Roja Cel obert Ferro Quaternari Poca continuïtat 536050-19000 

E Obaga d'Andorra Cel obert Ferro Silurià Poca continuïtat 533500-21800 

F Font ferro del canal Mener Cel obert Ferro Quaternari Possible explot. 539500-22870 

G Bosc Negre Cel obert Ferro Devonià Poca continuïtat 532830-21500 

H Canal de torrent pregó Cel obert Ferro Silurià Possible explot. 530230-21850 

I Canal del coll de l'obac Cel obert Ferro Quaternari Possible expiat. 529230-21200 

J Rocs Negres Cel obert Ferro Silurià Poca continuïtat 540880-26900 

K Roca Negra Cel obert Ferro Silurià Poca continuïtat 538350-32600 

L Coll d'Arenes Cel obert Ferro Silurià Gos san 537500-33000 

LL Plana del Grau Cel obert Ferro Silurià Prospecció 532250-31800 

M Pala Estreta Celobert Ferro Quaternari Poca continuïtat 548260-27820 

N Estanys dels Meners Cel obert Ferro Fm. Seo Prospecció 540350-36330 

o Coma de Ransal Cel obert Ferro Fm. Seo Poca continuïtat 541550-36380 

p Font de ferro de Ransal Celobert Ferro Fm. Seo Poca continuïtat 542660-31700 

o Pala de Sorteny Cel obert Ferro Fm. Seo Prospecció 539600-36070 
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D'acord amb aquest inventari , podem constatar que la majoria de les mine
ralitzacions de ferro del país es troben en terrenys del silurià i que consisteixen 
en òxids i hidròxids de ferro (hematites i goethita principalment) , com a resultat de 
l'alteració meteòrica de les mineralitzacions disseminades dels sulfurs de ferro 
del si lurià. El coure a Andorra es troba en el cambra-ordovicià dels meners de 
Ransol (Mata, 1984}, a l'Orri Vell juntament amb plom (C iosas , 1934, i Mata, 
1984). També hi ha indicis d'or en diferents indrets d'Andorra; citat per Zamora 
(1788) , al sud d'Andorra (prop de Lles) per Calderón (191 0} , Tomàs (1919) i Soler 
(1990}, mentre que a les val ls catalanes properes al Principat (Bordes de Con
flent) , Arcos (1991) i Arcos et al. (1991) també citen la presència d'aquest metall. 

Les mineralitzacions que han estat estudiades de forma particular són la 
mina de Llorts (Turu , 1994a), les mines de Sedornet (Turu i Ribes , 1992a) i dels 
Meners de Ransol (Turu i Ribes, 1992b), així com les mineralitzacions properes 
al Roc d'Enclar (Turu , 1994b}. 

Els òxids (hidratats o no) han estat la mena de ferro per a les fargues 
cata lanes (Solans , 1991) i els processos metal·lúrgics antics (Solans et al. , 
1995}; per aquesta raó , el si lurià mostra nombroses evidències d'haver estat 
explotat i prospectat , en galeria o a ce l obert, ja que presenta moltes 
mineralitzacions, molt vistoses i en alguns casos extenses (camps de monteras 
de óxidos o gossans), però que en genera l tenen una riquesa de ferro de 
moderada a baixa. 

És possible que els grans camps d'òxids de ferro ti pus gossan del co ll 
d'Arenes, camp de Claror i pic Negre s'hagin explotat , però en tot cas a ce l 
obert i no en galeria, i, atesa l'extensió de la superfície mineralitzada, és difíci l 
trobar indicis d'explotació. 

La majoria de jaciments silurians explotats en galeria segueixen plans de 
discontinuïtats litològiques, on ha precipitat el ferro de les solucions aquoses per 
donar lloc a minerals com l'hematites i la goethita. La poca continuïtat d'aquests 
jaciments i el gran volum de ganga a extreure ha fet que les mines d'aquesta 
formació no fossin gaire rendibles. 

Per la mina de Llorts, Turu (1994a) associa la mineralització a la dissolució 
dels su lfurs de ferro (pirites) presents en el si lurià per l'aigua àcida i posterior 
precipitació en forma d'òxids de ferro (goethita i hematites bàsicament) . 

La mineralització de sulfurs de ferro presents dins el silurià és disseminada i té 
origen metamòrfic (Soler, com. pers.). La pirita en presència d'aigües àcides i 
condicions oxidants es desestabi litza segons: 

FeS2 + 2H+ + H20 = Fe+2 + 2H2S + 1/2 0 2 

Havent-hi ara sulfihídric en el sistema, que no és estable en les condicions 
presents en l'aigua d'infiltració, aquest passa a hidrogen-sulfur segons: 
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Sumant les dues reaccions: 

FeS2 + 2H+ + H20 = Fe+2 + 2H2S + 1/2 0 2 
2H2S = 2HS-+ 2H+ 

FeS2 + H20 = Fe+2 + 2HS-+ 1/2 0 2 

Aquest hidrogen-sulfur tampoc no és estable i reacciona de la manera següent: 

2HS· + 402 = 2S0.-2 + 2H+ 

Sumant les dues reaccions obtenim: 

FeS2 + H20 = Fe+2 + 2HS· + 1/2 0 2 
2HS-+ 402 = 2S0.-2 + 2H+ 

FeS2 + 7/2 0 2 + H20 = Fe+2 + 2S0.-2 + 2H+ 

L'última reacció sí que compleix les condicions d'estabilitat d'espècies 
sulfuroses i de minerals de ferro que hi ha a les aigües d'infiltració. 

Aquestes reaccions ens porten a pensar que l'aigua que flueix per les 
discontinuïtats de la roca desestabilitza els sulfurs de ferro (pirita) i el catió Fe+2 és 
transportat en dissolució aquosa. En el moment en què les condicions d'acidesa i 
oxidació varien, per afluències de noves aigües meteòriques, canvis dels materials 
de l'encaixant, etc., el ferro dissolt precipita com a Fe+2 en forma d'òxid (hematites, 
Fe20 a) i/o hidròxid de ferro (goethita, FeO[OH]), tal com es pot observar a la figura 
6 de la mineralització de la mina de Llorts. En ambdós casos (Liorts i Sedornet) 
explotaven filons d'òxids i hidròxids de ferro en discontinuïtats litològiques. 
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En el cas de Llorts, s'explotava 
el contacte entre el substrat silurià 
i la cobertora holocena de caire 
col·luvial. En el cas de Sedornet, 
s 'explotava una bretxa de falla 
mineralitzada amb òxids i hidrò
xids de ferro . La poca persistència 
d 'aquestes discontinuïtats va 
propiciar el ràpid exhauriment de 
la mineralització i el seu abando
nament. 

En el cas de la mina de Llorts, 
s'observen dues fases d'explo
tació (figura 7), una primera que 
no deixa marques clares de les 
eines d'explotació , i una segona 
amb la construcció de galeries 
més àmplies i que va deixar 
marques de barrines. 

Esquema estructural 
de la mina de Llorts I 
fases d'explotació 

N 

En el cas de la mina principal de Sedornet, s'observa que ha estat oberta 
amb barrina i explosiu. A partir del diàmetre de les barrines , podem establir 
també dues fases de construcció de les galeries (figura 8) , una primera amb 
diàmetres de 30 mm i una segona amb diàmetres de 35 a 60 mm. 

Fases d'explotació 

Fase 1 

lFioura 8: Mina de Sedornet I 
Fase 2 

!Font: TURU i RIBES (1992a). modificada I 
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Són poques les explotacions situades en materials devonians; cal destacar
ne les de l'Orri Vell , amb indicis d'explotació. Cosas (.1934) cita un filó de 
baritina amb galena entre Escaldes i Engordany, prop del riu Madriu , que va 
sortir en el moment de fer la carretera. Els materials que hi ha en aquest indret 
són devonians. A l'igual que per a l'Orri Vell , el contacte amb el granitoide 
d'Andorra-Mont Lluís esta situat molt a prop, i per aquesta raó podria tractar-se 
d'una mineralització de tipus skarn. 

Una única mineralització ha estat trobada en el carbonífer , prop del contacte 
amb el devonià i el granitoide d'Andorra-Mont Lluís , a Prat Primer. 

La !:5errera 
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Quar cita 
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Coll de la Mina 

Fm. Ransof (ZWART. 1965) 
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En el cas del cambra-ordovicià, únicament sembla haver estat explotat amb 
èxit la Fm. Ransal de Zwart (1965) , que consisteix en una sèrie de metase
diments estratificats i que es poden dividir en tres membres, un d'esquists 
negres grafitosos, un segon ric en carbonats de ferro (siderita) i un tercer de 
quarcític i estèril en ferro . Les valls de Ransal i Sorteny han estat estudiades en 
detall per Zwart (1965 i 1979), Van den Eeckhout (1986), Alias i Cirès (1994) , 
mentre que les mineralitzacions del Coll de la Mina i els diferents meners ho 
han estat per Mata (1984; 1990) i Turu i Ribes (1992a). 

Des del coll de la Mina fins al peu de la Serrera, la sèrie està repetida amb 
una successió rítmica del membre quarsític sobre el carbonàtic, i posteriorment 
plegada (figura 9) . Els contactes entre ells són mecànics (p lans de falla 
orientats E-0 i cabussant cap al sud) . El coll de la Mina presenta salbanda de 
falla i un mirall de falla orientat E-0, cartografiat per Van den Eeckhout (1986) i 
cabussant marcadament cap al sud. La falla ha jugat més d'un cop en dues 
direccions predominants, una E-0 i una altra N-S. Tot sembla indicar que es 
tracta de diferents plans d'encavalcaments arrelats a banda i banda del coll de 
la Mina (Turu i Ribes, 1992a). El membre esquistós apareix prop de la Serrera, 
plegat en direcció E-0, i és freqüent trobar fractures internes. Les diferents 
mines (Mener Vell, la mina de la Collada dels Meners i el Mener Nou) han 
explotat el membre carbonàtic de la Fm. Ransal i no sembla que hi hagi indicis 
d'explotacions en altres membres. 

Mata (1984) atribueix un origen hidrotermal als minerals presents i, d'acord 
amb el context geològic en què es troben (massís de I'Ospitalet) , tot sembla 
indicar que podria ser així. S'apunta de forma hipotètica, ja que falten treballs de 
base sobre el tema, que possiblement els fluids hidrotermals mineralitzants 
hag in tingut un origen contemporani al del dom tèrmic de I'Ospitalet, estudiat 
per Van den Eeckhout (1986), Van den Eeckhout i Zwart (1988) , Alias (1990) i 
Vissers (1992). En tot cas , la quantitat i la qualitat d'hematites roges i brunes 
explica la llarga explotació que es va dur a terme a una altitud tan elevada. La 
seva composició i porositat, així com el contingut entre un 3% i un 4% en 
manganès (Solans , 1991) són ideals per treballar a la farga. Segons Closas 
(1934), el mineral dels meners de Ransal és l'hematites roja, molt pura, que en 
les fargues donava d'un 50 a un 60% de ferro dolç. Al mateix temps, aquest 
autor assenyala que aquests meners s'explotaven quatre mesos a l'any, durant 
els quals s'extreien entre cinc i sis mil tones de mineral . 

Explotació d'àrids: graveres i bòbiles 

L'activitat extractiva per a l'obtenció de primera matèria per a la manu
facturació de productes ceràmics i de construcció ha estat en general discreta 
fins a la segona meitat del segle XX. D'una banda, cal diferenciar l'extracció 
d'àrids per a la fabri cac ió local de productes ceràmics i, de l'a ltra , les 
extraccions com a motiu de l'activitat constructiva. 
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Pel que fa a l'activitat extractiva associada a la construcció, ens basem en la 
descripció dels oficis i les indústries d'Andorra realitzada per Mas (1998, 167-
177), en què s'explica que la construcció es va iniciar com a indústria a partir de 
dos factors: 

1) Les obres de la hidroelèctrica FHASA a la dècada del 1930, que va 
comportar l'arribada al país de bon nombre d'obrers de la construcció. 

2) La Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial , que van promoure 
a Andorra l'activitat comercial enllà de les fronteres. Els beneficis d'aquesta van 
ser invertits en la compra de terrenys i en la construcció d'edificis. 

A partir d'aquest moment, s'inicia una activitat constructora que mantindrà 
unes mateixes característiques fins al començament dels anys seixanta. 
Segons Mas (1998), el nombre d'empreses existents al país entre el 1946 i el 
1953 és de tres i aquestes s'incrementen a 13 el 1960. Part dels materials 
emprats tradicionalment, en especial la pedra, són substituïts per altres de 
nous, el ciment, el maó i la totxana, fins i tot fabricada al país. 

A partir dels anys seixanta i setanta, la situació canvia. La promulgació el 
1965 d'un decret que autoritza els estrangers a adquirir habitatges al país va 
actuar com a detonant de l'activitat constructora (Mas, 1998). A partir d'aquest 
moment, l'increment del nombre d'empreses dedicades a la construcció passa 
de 13 el 1960 a 92 el 1979. Avui hi ha 376 empreses. 

Aquesta desenfrenada acceleració en l'activitat constructora va comportar 
l'exhauriment ràpid de la primera matèria i la pujada del preu dels terrenys 
edificables, essent la unitat de mesura de superfície el pam quadrat. Aquests 
dos fets van portar al progressiu abandonament de les activitats extractives per 
augmentar les importacions d'à rids des d'explotacions de les comarques 
veïnes, fins a un radi d'uns 30 km (la Vansa, Organyà). 

Extraccions lligades a la construcció 
Les extraccions d'àrids citades en la bibliografia que han estat lligades a 

l'activitat constructiva són en general escasses. Una de les primeres citacions 
correspon a Chevalier (1925), que cita la bòbi la d'Aubinyà, que constava d'un 
barranc on es feia l'extracció de la primera matèria per a la cocció de maons. El 
materia l explotat correspon a materials quaternaris de característ iques 
col ·luvials que s'han sedimentat en el vessant a partir de l'erosió del substrat 
rocós cambra-ordovicià (Fm. conglomerats de la Rabassa de Hartevelt, 1970). 

També se cita a la bibliografia (Vilaplana, 1984) una bòbila a I'Escalluquer i 
una gravera a Santa Caterina, ambdues situades a la Massana. La primera 
(bòbila de la Massana) va funcionar a les dècades dels anys 1960 - 1970 i s'hi 
fabricaven maons a partir de sediments quaternaris lutítics laminats d'origen 
glaciolacustre. La segona explotació (Santa Caterina) , que era activa a finals de 
la dècada del setanta, explotava graves i sorres d'origen glaciofluvial. 

Dins de les extraccions d'àrids per obtenir graves i sorres , cal destacar les 
citades per Turu (1994c) , en què es fa referència a l'explotació de sediments 
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glaciogènics a Sant Julià de Lòria i de sediments al-luvials a Santa Coloma. 
Aquestes extraccions , juntament amb una de situada a la Bartra d'Encamp, van 
ser actives durant el mateix període temporal (entre les dècades de 1960 i de 
1980) . També cal citar la pedrera de Sant Antoni , que l'octubre de 1987 va 
quedar sepultada per un lliscament translacional de desenes de milions de 
metres cúbics de pissarres del carbonífer, que van deixar incomunicada la vall de 
la Massana i Ordino. Aquest fet reflecteix la cada vegada més difíci l situació de 
les activitats extractives, que queden relegades a indrets de poca especulació 
immobiliària . 

Amb motiu de la promulgació d'un decret a la dècada dels vuitanta relatiu al 
revestiment de les façanes dels edific is amb pedra del país , s'inicia una nova 
activitat extractiva amb una funció ornamental de les acumulacions de blocs i 
tarteres del país. En particu lar es poden destacar les extraccions realitzades a la 
val l d' lncles i, sobretot, a la vall de Muntané. 

El 1997, els respectius comuns de Canillo i la Massana han prohibit aquesta 
activitat extractiva a la vall d'lncles i a la de Muntané per motius mediambientals. 
Cal destacar que és la primera vegada en la història de l'explotació dels recursos 
geològics que l'abandonament no respon a un motiu econòmic . . 

Extraccions lligades a la producció de ceràmica s.l. 
Ens basarem aquí en els treballs de recerca realitzats per Turu (1994 d, e, f i 

g) , juntament amb altres investigadors, per al jaciment del Roc d'Enclar sobre la 
ceràmica comuna de cocció reductora , els resultats dels qua ls han estat 
publicats a Llovera et al. (1997) en una sèrie de capítols realitzats pels autors 
següents: Molera et al. (1997, 37-43) , Yañez (1997, 231-232) , Ruf et al. (1997, 
326-350). 

L'objectiu d'aquest trebal l va ser localitzar l'àrea font dels materials uti litzats 
per a la fabricació de les restes de ceràmica trob ades al jaciment. La 
determinació d'àrees de producció implica un coneixement geològic acurat del 
medi per poder aplicar la metodologia analítica aplicada als dipòsits i a les 
ceràmiques (Molera et al. , 1990). 

En primer lloc es va fer un mostreig dels dipòsits d'argi les del Principat 
(Turu , 1994d) que queden localitzats bàsicament a la conca de la Massana i 
Ordino, essent aquests d'origen glaciolacustre (Tu ru i Bordonau, 1997). 

També va ser necessària la realització d'un mostreig de les sorres recents 
en els diferents trams dels principals rius del Principat (Turu , 1994e). El motiu 
era la necessitat de tenir en compte la possibilitat que les sorres formessin part 
de les matèries primeres utilitzades com a desengreixant per a la producció de 
ceràmica. 

Per disminuir la subjectivitat dels fragments de ceràmica triats , es van fer 
una sèrie de determinacions litològiques en binocular del desengreixant seguint 
la metodologia descrita en Turu (1994f). A continuació , es va procedir a la 
identificac ió mineralògica del desengreixant del grup de ce ràmiques triades 
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litològicament (Turu , 1994g). Amb aquestes observacions, es va poder avaluar 
la composició global dels desengreixants de les ceràmiques triades . 

Tal com s'esgrimeix en Molera et al. (1997) , es van portar a terme les 
anàlisis mineralògiques i químiques de les mostres dels dipòsits argilosos i de 
les ceràmiques triades . El resultat del procés analític ha fet possible relacionar 
els elements que componen les ceràmiques i les matèries primeres. 

A Molera et al. (1997) les ceràmiques s'han classificat en dos grups 
principals segons el tipus de desengreixant identificat per Turu (1994g) . Un dels 
tipus presenta un desengreixant de composició granítica s.l. , mentre que el 
segon és preferentment metamòrfic. Molera et al. (1997) mostra que l'afinitat 
química és molt marcada en una part de les mostres d'argila de la vall de la 
Valira del Nord, fet que confirma l'existència, antigament, d'una àrea d'extracció 
d'argila a la vall de la Valira del Nord. 

Pel que fa a l'altre grup ceràmic amb litologia ígnia, no ha estat possible 
determinar quin sediment havia estat utilitzat per a la seva producció, però la 
litologia del desengreixant permet ubicar les mostres dins de la conca de la 
Gran Valira i/o Valira d'Orient (Turu , 1994g) i ha estat englobat per Molera et al . 
(1997) amb una denominació: àrea Gran Valira. 

A continuació , a la figura 1 O es pot observar la localització de les diferents 
activitats extractives esmentades. 

!Figura 1 O I A:G•·avcra d& Sant .;¡;hà 
O Gnwl'.lra do Snnla Coloma 
C::Gra11era de Sant."l Catenn a 
D:Gravefa de Sani Anton1 

- Si!uri{l EJC\c'll/1'15! 

1!3 C<Mnro•Or:Y.'A"lQ íz:J Gno~ 
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Evolució cronològica de l'explotació dels recursos 

A partir de les dades obtingudes dels diferents inventaris , es pot situar en el 
temps l'aprofitament d'un cert recurs, tal com es pot observar en el quadre següent: 

Les extraccions de pedra tosca han abastit de manera constant les neces
sitats del Principat, fins que últimament s'han canviat els hàbits constructius i la 
importació de material per a l'edificació, moment en què la tosca del país deixa 
de tenir un protagonisme dins de la construcció. 

Les extraccions d'àrids i de llosa han conegut la seva màxima explotació 
paral -lelament a l'activitat constructiva del país , tal com s'esgrimeix en Mas 
(1997) . La desenfrenada activitat constructiva va portar a un ràpid exhauriment 
dels àrids explotables a un preu rendible, fet que ha comportat la necessitat 
d'importar aquests materials a partir d'àrees frontereres. 

L'extracció de mena metàl -lica ha protagonitzat diversos estadis d'explotació 
més o menys marcats; no obstant això, la seva demanda és màxima entre els 
segles XVIII i XIX, paral -lelament a l'expansió de la farga catalana com a procés 
metal·lúrgic, i coneix la seva davallada, molt ràpida, a parti r de la competència 
dels alts forns per a l'obtenció del ferro. 

Finalment, cal enumerar també com a recurs del subsòl els aqüífers 
granulars i fissurats (Turu , 1997), que emmagatzemen grans quantitats d'aigua i 
que són possiblement l'únic recurs renovable existent al Principat, sempre que 
estiguin degudament protegits mitjançant polígons de vulnerabil itat i perímetres 
de protecció en el cas de les captacions. Aquest tema serà abordat àmpliament 
en aquesta sessió, per la qual cosa ens remetem als ponents que tractaran la 
problemàtica. 

Caldria també citar que certes formacions geològiques representen un 
patrimoni natural que, d'una manera cultural i científica, poden comportar un 
recurs a explotar, com és el cas de la secció estratigràfica de Sornàs (Turu , 
1992), entre d'altres. 
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Aspectes tècnics 
de la política de 
subvencions, assegurances, 
bonificacions. L'escorxador 

A ndorra, definit sempre com un país enmig dels Pirineus , no és pas 
diferent dels altres països muntanyosos; l'única diferència respecte als 
altres és la seva reduïda dimensió. 

Aquest fet no facilita la tasca al sector agropecuari : les característiques 
orogràfiques, les climàtiques , la forta parcel·lació en zones de pendent, actuen 
com a factor limitador de la producció, ja que n'eleven els costos i la fan poc 
competitiva. És per aquest motiu que els països del nostre entorn les anomenen 
zones desfavorides o zones de muntanya i les afavoreixen amb un règim 
d'ajudes especials. Aquestes ajudes van dirigides a equilibrar el sobrecost que 
implica produir en aquestes condicions desfavorables, i també a protegir les 
explotacions agrícoles familiars. D'altra banda, cada cop més es distribueixen 
segons una tasca multifuncional fonamental per mantenir i conservar les bases 
naturals del medi ambient i l'ecosistema pastoral i paisatgístic a fi de contribuir a 
la biodiversitat. Finalment, el que es pretén és que en aquestes zones que 
acostumen a tenir uns recursos naturals importants es faci una producció 
durable i sostenible , respectuosa amb el medi ambient, i que es vetlli per la 
seguretat alimentària, que a mitjà i a llarg termini serà una de les principals 
preocupacions del mercat. 

Les subvencions d'Andorra, tal com les coneixem actualment, neixen l'any 
1962 , en què es té constància que s'abonava una part de l' import dels 
fertilitzants i el 30% del valor factura de certa maquinària agrícola , com ara 
màquines d'entrecavar, dalladores i material de reg . Aquesta subvenció va 
evolucionant i a poc a poc se'n van modificant els imports ; la darrera modifi
cació es va fer l'any 1983. 

L'any 1964 ja es té constància del pagament que el departament efectua a 
cada Comú per l'eixivern dels braus sementals; el 1971 s'elabora un reglament 
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per subvencionar les mares de cria bovina i equina; el 1973 s'incorporen els 
animals de treball , i el 1983 s'incorporen els ovins i cabrums . Els imports 
d'aquestes ajudes es van incrementant en el temps i es van regulant i la darrera 
modificació es fa per acord del Consell l'any 1992. 

L'any 1966 s'ajuda l'exportació de bestiar després de la confirmació dels 
orígens i també es té constància que se subvencionen les vacunacions 
obligatòries. 

L'any 1969, el Consell General encomana un estudi per tirar endavant un pla 
de protecció social a la pagesia, que l'any 71 ja entra en vigor, i l'any 78 se 
n'elabora el reglament. 

L'any 1980, el Consell General s'assessora per instaurar una assegurança 
que cobreixi una sèrie de riscs a les produccions del país i, un any més tard es 
crea la Caixa Andorrana d'Assegurances Agràries. Al principi de juliol de 1981 , 
s'aprova el primer pla experimental , que s'anomena Assegurança combinada 
de riscs múltiples agraris del Principat d'Andorra, d'aplicació a la línia del tabac i 
al bestiar de renda. Els riscs coberts pel que fa al tabac són pedra i gel. El bes
tiar és protegit dels accidents. 

Aquesta Caixa, gestionada pel departament d'Agricultura, neix com un fons 
solidari que ingressa els diners de les primes (amb participació del Consell i de 
cada un dels assegurats), i reparteix els diners entre els afectats. L'evolució de 
la producció de les dues línies cobertes per l'assegurança fa que l'any 96 el 
departament , conjuntament amb l'Associació de Pagesos , es plantegi 
actualitzar les condicions d'assegurança de la línia del tabac i que l'any següent 
s'actualitzi la línia del bestiar de renda. 

Pel que fa al tabac, s'han tornat a fixar dates de cobertura , s'han definit uns 
requisits mínims de conreu , s'han definit els grups de dany tant en qualitat com 
en quantitat, i evidentment s'indemnitza quan s'ha fet el peritatge corresponent 
al camp. El que s'ha intentat amb aquesta actualització de les condicions és 
cobrir els danys més greus que abans no es cobrien, i els danys més greus són 
les pèrdues en quantitat. En aquesta campanya s'han aplicat bonificacions als 
assegurats que durant la campanya anterior no van declarar sinistre . 

Pel que fa al bestiar, s'han definit els riscs coberts amb les corresponents 
franquícies, les exclusions, s'ha actualitzat la valoració dels animals segons el 
sexe i l'edat i, evidentment, s'indemnitza també quan s'ha fet un peritatge del 
sinistre i es coneix la causa de la mort. I en aquest segon any s'han previst tant 
bonificacions com recàrrecs d'acord amb la sinistralitat que hi va haver a la 
campanya anterior. 

Es important també remarcar l'interès que l'administració ha tingut sempre 
pel que fa als problemes sanitaris del bestiar registrat al Padral ; és per aquest 
motiu que el servei veterinari oficial ha garantit l'assistència clínica permanent i 
finançada pels pressupostos nacionals. 

Una altra ajuda rellevant del departament d'Agricultura es deriva de 
l'aplicació del Reglament de les campanyes de sanejament ramader, publicat al 
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BOPA l'any 1992. Aquest reglament sotmet tot el bestiar de renda del país a 
uns controls sanitaris , efectuats pels veterinaris oficials , d'una sèrie de malalties 
que per la seva transmissibilitat a l'home, per la seva elevada propagació entre 
el mateix ramat, amb la baixada consegüent de la rendibilitat , i per qüestions de 
política sanitària són de compliment obligat. Aquestes campanyes són totalment 
gratuïtes. Quan en el resultat d'aquest control hi ha algun animal que dóna 
positiu , el Govern obliga a sacrificar-lo i indemnitza pel 80% del valor de l'animal 
segons l'assegurança pecuària ; el 20% restant es liquida quan s'ha fet la 
reposició d'aquest animal. 

Aquest sector no ha estat mai un sector fàcil. Si observem el nostre entorn , 
podem comprovar que la PAC , que neix a partir del Tractat de Roma (1957) , 
sorgeix en un moment en què hi ha un gran dèficit de productes agraris a 
conseqüència de la Guerra Mundial i s'ha d'incentivar la producció agrària (sis
tema de sosteniment directe als volums produïts a favor dels grans agricultors i 
de foment de la producció d'excedents, fet que provoca una baixa de la renda 
agrària, l'abandonament del camp i els desequilibris regionals) . El 1992 hi ha un 
canvi de filosofia : la PAC intenta mantenir els ingressos dels agricultors mitjan
çant ajudes directes i no mantenint els preus de garantia dels productes agraris 
per sobre del mercat mundial. Posteriorment, s'estableix l'acord de liberalització 
del comerç agrícola mundial , signat l'any 94 en la clausura de la Ronda Uruguai 
del GATT, que implica reduccions aranzelàries, reducció de subsidis i de les 
ajudes a l'exportació. Actualment s'està debatent què serà la PAC del 2000. 

Després d'haver enumerat les diferents ajudes del Govern al sector agro
pecuari , i observant que bona part d'aquestes es van iniciar ara ja fa uns anys i 
que s'han anat mantenint fins ara amb lleugeres modificacions, i després d'ha
ver fet un petit repàs de la política agrària a la UE, sí que cal dir que ha arribat 
el moment d'organitzar i redistribuir sota una llei marc el que ha de ser la nova 
xarxa d'ajudes, que ha de servir per fomentar, orientar i protegir aquest sector. 

Pel que fa al futur escorxador nacional , en comentaré els trets principals. 
Aquesta obra es fa aprofitant un edifici ja construït i s'organitza en tres plantes. 
A la planta baixa hi ha els estables , les dues línies de matança, la bovina i 
l'ovina, amb una capacitat de 50 bovins i 1.500 ovins a la setmana, i la zona 
d'expedició de canals. Al semisoterrani 1 hi ha la sala de triperia, el bloc fri
gorífic, la sala de desfer i envasar i la zona d'expedició. Al semisoterrani 2 hi ha 
els locals tècnics, la depuradora, i de subproductes (cuirs i pells). Amb aquesta 
obra, l'Administració , conscient dels problemes del sector ramader, ha pretès 
donar una altra via de sortida a les explotacions ramaderes del país. I la mà
xima prioritat, un cop acabada l'obra, que esperem que sigui operativa el gener
febrer vinent, és aconseguir l'homologació d'aquestes instal·lacions per poder 
garantir les millors condicions higienicosanitàries als futurs consumidors . 

Consol Naudí i Baixench 
Enginyera tècnica agrònoma i directora d'Agricultura 
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Muntanyes i aigua 
dolça 

Delfí Roca i Roche 

"Les muntanyes són una important font d'aigua, energia i diversitat biològica. A més, són font 
de recursos clau com els minerals, els productes forestals, els productes agrícoles i l'esbarjo. 
Com un dels principals ecosistemes que representa la complexa i interrelacionada ecologia del 
nostre planeta, els ambients de muntanya són essencials per a la supervivència de 
l'ecosistema global." 

Agenda 21 , Capítol 13 "Gestionant ecosistemes fràgils: Desenvolupament sostenible de la 
muntanya" 

Introducció 

Andorra, país muntanyenc, forma part d'aquests ecosistemes fràgils però 
essencials per a la supervivència de l'ecosistema global. És des d'aquesta 
perspectiva que s'haurien d'analitzar totes les accions de desenvolupament. El 
desenvolupament sostenible del nostre país ha de ser la pedra angular de totes 
les decisions presents i futures de la nostra societat. Desenvolupament 
sostenible vol dir, senzillament , la unió del desenvolupament i el conser
vacionisme. Unides ambdues tendències, el futur està assegurat per a nosaltres 
i per a les generacions venidores , en unes muntanyes plenes a vessar de 
recursos naturals, tangibles i intangibles. 

Des del Fòrum de les Muntanyes , organització de la qual formo part, 
treballem activament des de l'any 1996 pel desenvolupament sostenible de les 
muntanyes del planeta. Amb una estructura en forma de xarxa, dividits en 
regions, intercanviem idees, informació i les millors pràctiques identificades, les 
experiències i el coneixement. En lloc de treballar en solitari , els membres ens 
sentim molt secundats gràcies al Fòrum, que ens permet intercanviar informació 
amb altres persones d'arreu del món. 
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Va ser entre tots que vam elaborar el document següent sobre la importàn
cia de les muntanyes en un recurs tan important com és l'aigua dolça. Aquesta 
és un recurs natural quantifi cat en un petit 3% de l'aigua de tot el planeta . 
Aquest 3% es pot dividir entre els casquets de glaç i glacials (79%), l'aigua 
subterràn ia (20%) i un 1% corresponent a l'aigua dolça superficial fàc ilment 
assequ ible. Amb aquestes xi fres , s'entén perquè se 'l pot anomenar tran
qui l·lament l'or blau. 

El document Muntanyes i aigua dolça va ser aportat pe l Fòrum de les 
Muntanyes (The Mountain Forum . Mountain Forum Global lnformation Server 
Node. The Mountain lnstitute. P.O. Box 907, Franklin WV 26807 USA. Phone: 
1-304-358-2401. Fax: 1-304-358-2400. E-mai l: mfmod @ mtnforum.org. Web: 
http://www.mtnforum.org) a la sisena reunió de la Comissió pel desenvolupa
ment sosten ible de les Nacions Unides, on , per cert, van veure una imatge del 
riu de Rialb com a exemple de riu de muntanya. Espero que el trobin del seu 
interès i que vegin com la gestió i la problemàtica de l'aigua dolça en zones de 
muntanya és la mateixa arreu del món. Una forma més de sentir-nos units a les 
altres comunitats muntanyenques del nostre estimat planeta Terra. 

Muntanyes i aigua dolça 

Les muntanyes són importants per a l'abastament d'aigua dolça de la Terra 
1. Les muntanyes són l'origen de molta de l'aigua dolça del món. Les 

muntanyes tenen un règim de precipitacions més alt que les terres baixes 
adjacents. Són abundoses en recursos aquàtics, ja que bloquegen i recon
dueixen les masses regionals de núvols que vessen la seva humitat per formar 
les capçaleres dels valuosos rierols superficials. Tots els grans rius del món 
tenen el seu origen a les muntanyes. Les selves nebuloses són particularment 
valuoses per capturar l'aigua extreta de les boires i els núvols en moviment. 

2. Les muntanyes proporcionen l'emmagatzematge del cabal ecològic 
d 'aigua dolça. Gran s quan titats d'a ig ua dolça s'emmagatzemen a les 
muntanyes en forma de gel i de neu, en llacs, zones humides i embassaments. 
Aquesta aigua es deixa anar més tard i proveeix els cabals ecològics als rius i 
rierols . Molts rius deixarien de fluir completament durant l'estació seca si les 
seves aigües de capçalera no subministressin aquest flu x retardat. Per tant, el 
valuosíssim emmagatzematge d'aigua dolça és vital , no tan sols per a les 
poblacions de muntanya, sinó també per a l'agricu ltura de la plana, la indústria i 
els consumidors urbans. 

3. Les reserves d'aigua dolça de les muntanyes són recursos 
renovables que tenen múltiples funcions , incloent-hi e l potencial 
hidroenergètic i el manteniment de la biodiversitat. Les moltes funcions dels 
recursos de l'aigua do lça de muntanya i la seva comp lexa re lació amb els 
mitjans de vida de la gent muntanyenca i les demandes de la plana, creen la 
necessitat urgent d'una plan ificació integrada, equitativa i col ·laboradora. 
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4. Les reserves d'aigua dolça pateixen els impactes dels fenòmens 
naturals originats a les muntanyes. Les muntanyes alliberen una tremenda 
energia geomorfològica que pren forma de vulcanisme, terratrèmols , inunda
cions, elevacions , erosió, esllavissades, rebentaments de llacs glacials , allaus, 
torrentades , caigudes de pedres i sedimentacions . Els fenòmens naturals 
limiten moltes activitats a les muntanyes i introdueixen un alt factor de risc als 
grans projectes d'infraestructures hidràuliques , particularment a les grans 
preses . 

Recomanacions prioritàries 
L'estabilitat dels fluxos de l'aigua dolça depèn del manteniment de la 

integritat de les divisòries d'aigües. 
• Conservar els boscos de muntanya. Això és particularment important per 

mantenir un subministrament constant d'aigua dolça a les àrees que es 
troben riu avall. Un ecosistema boscós intacte amortitzarà les pluges 
intenses amb la seva coberta vegetal i el seu sotabosc, cosa que regularà 
els escolaments superficials cap als rierols, amb el terra cobert d'humus, i 
subjectarà els sòls pocs profunds per prevenir l'erosió. 

• Les selves nebuloses mereixen una acció de conservació especial. 
Subministren una recàrrega significant d'aigua i producció, especialment 
en àrees com la cara oest de la serralada andina, que rep poca o cap pluja. 
Les selves nebuloses, que també ofereixen hàbitats per a plantes i animals 
que no existeixen enlloc més, estan seriosament amenaçades per les 
activitats forestals arreu del món . 

• Mantenir o establir zones d'amortització ripàries , com els llits extraordinaris 
dels rius , o franges de vegetació natural als dos costats dels rius i els 
rierols per protegir la qualitat de l'aigua, incrementar l'emmagatzematge 
d'aigua i reduir els riscos d'avingudes. Els beneficis addicionals de les 
zones d'amortització ripàries inclouen la reducció de l'erosió , milloren 
l'hàbitat per a la vida aquàtica, procuren corredors per a la vida salvatge i 
proporcionen ombra, un panorama bonic i possibilitats de lleure. 

• Defugir les activitats desestabilitzants i erosives, com les inapropiades o no 
regulades: mineria, tala, construcció de carreteres , agricultura insostenible i 
sobrepastu ratge . 

• Reduir les fonts de pluja àcida. Les conques de les muntanyes són 
particularment vulnerables als danys de la pluja àcida , a causa dels seus 
sòls prims i dels baixos nivells de creixement de la vegetació i de 
recuperació de l'ecosistema. Exemples de morts massives de boscos de 
coníferes en el passat són la Carena Blava de Virgínia, als Estats Units, i 
les muntanyes Sudetes de Polònia. 

• Vigilar el canvi climàtic . Els reduïts hàbitats nínxo l i el gran nombre 
d'espècies existents als ecosistemes de muntanya els fan particularment 
susceptibles als danys causats pel canvi climàtic. 
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• Millorar els sistemes de col ·lecta de dades sobre l'aigua a escala nacional i 
regional. Se sap molt poc de la quantitat, la qualitat i les dinàmiques de 
l'aigua proporcionada pels sistemes muntanyencs, malgrat el seu impacte 
immediat en les poblacions de muntanya i en les poblacions de riu avall. 
Una combinació de dificultats d'accés, assentaments dispersos i un medi 
dur per treballar han contribuït a la relativa manca de coneixement sobre 
l'aigua a les muntanyes. 

S'han d'admetre tots els costos mediambientals i socials de l'abastament 
d'aigua dolça 
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• Millorar la valoració de l'aigua per internalitzar els beneficis i alhora els 
costos als productors de riu amunt i als consumidors de riu avall , incloent
hi els costos mediambientals i socials del desenvolupament dels recursos 
hídrics. Aquestes reformes de la valoració poden incloure beneficis i costos 
transnacionals. 

• Conservar les provisions d'aigua mitjançant l'educació del consumidors -la 
majoria dels quals no són muntanyencs- sobre tots els costos econòmics i 
ambientals de l'aigua, recalcant el paper dels boscos, de les amortitzacions 
ripàries i el cas especial de les selves nebuloses en la conservació de 
l'aigua. 

• Identificar i implementar les alternatives a petita escala als grans sistemes 
de emmagatzematge d'aigua per a subministrament, producció d'energia, 
control d'avingudes i irrigació. 

• Incrementar l'accés a l'aigua i als seus beneficis de les comunitats mun
tanyenques (aigua potable neta, aigua per sanejament, aigua per regar, 
hidroelectricitat i beneficis per l'ús de l'aigua dels consumidors de riu avall) . 

• Proporcionar una plataforma legislativa a les comun itats muntanyenques 
per assegurar la compensació per la pèrdua de propietat en els projectes 
hídrics de desenvolupament, una distribució equitativa de l'aigua i una 
compensació justa per la desviació i l'ús dels consumidors riu avall . 

Delfí Roca i Roche 
Gerent d'APAPMA i membre del Fòrum de les Muntanyes 
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la compatibilitat 
entre els sectors 
agrícola, ramader 
i turístic d'Andorra 

I. Històric 

Evolució de la producció en el temps 
Hem pogut observar que l'evolució de la producció de tabac els últims 14 

anys ha sofert un fort increment any rere any, passant de 383.000 kg l'any 1983 
a 1.022.000 kg el 1996. 

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ 
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Entre altres causes , aquest creixement s'ha degut a l'estabilitat d'un cert 
percentatge de primes al voltant del 200%, a títol de referència, els últims 14 
anys, que ha oscil·lat entre un mínim del 71% per a la collita de l'any 1992 i un 
màxim del 322% per a la collita de l'any 1989, essent el valor mitjà de les 
primes del 206%. 

Evolució del tabac en el temps 
Cal recordar que l'any 197 4, el sector ramader i el tabaquer eren el mateix, 

és a dir, tothom cultivava tabac , tenia bestiar i dallava la propietat . Amb el 
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temps, això ha canviat considerablement: avui gairebé només es fa tabac i no 
es cultiva, en una gran majoria de casos, l'altra part de la propietat, en detriment 
del sector paisatgístic i ramader. 

Situació de les collitesentre el 1993 i el 1997 
La situació de producció inicial , sense límits de compra per part dels 

fabricants , ha canviat d'ençà l'any 1993. Ara sols compren 850.000 kg i els 
quilos de més produïts són descomptats proporcionalment a cada productor, un 
percentatge de descompte que cada vegada es fa més feixuc i que ha passat 
del 5,91 % l'any 1994 a la previsió d'un 19% per a la collita de l'any 1997, una 
fórmula tremendament injusta. 

Quines conseqüències té el que hem exposat anteriorment? Si bé el 
percentatge és el mateix, la diferència entre costos i ingressos quan està per 
damunt d'unes determinades xifres continua donant bons rendiments . Per sota 
d'altres xifres determinades, cada vegada queda menys en termes de poder 
adq uisitiu . Aq ues ta fórmula , amb l'estructura actual de producció , és 
insostenible atès que és a favor d'uns quants i en contra de la majoria. 

Situació i evolució de l'estructura de la producció de tabac entre el 1990 i 
el 1997 

Cal diferenciar d'una manera clara l'estructura actual en tres grups: 
1 r) el grup de productors amb una producció inferior a 2.000 kg , que malgrat 

que representen el 62% del total , tan sols fan el 17% de la producció, és a dir, 
181 .000 kg. 

2n) un altre grup que produeix entre 2.000 i 6.000 kg, que representa el 26% 
del productors i que fan 327.000 kg, un 32% de la producció. 

3r) finalment , el grup que produeix entre 6.000 kg i 45.000 kg , tan sols un 
13% dels productors , però que fan 516.000 kg , un 51 % de la producció. 

Aquí, la majoria de productors ha sabut fer bon ús, apel-lant al vell seny 
andorrà del Manual Digest, de la política del tabac amb preus protegits pel 
fabricat a Andorra comparativament amb l'importat en paquet. 

Però, al costat , també hi ha hagut persones que s'han llançat a una 
producció massiva, que han aprofitat el moment i la falta d'ordre en el sector, 
per fer-ne quant itats importants de quilos , que els han donat suculents 
beneficis , i les regles del joc han permès, en aquests casos, fer abús de la 
política de protecció del tabac. 

Il. Avantatges de la política de protecció al tabac 

Manteniment i reconstrucció , en els casos necessaris , de les bordes i les 
cases pairals andorranes. 

Preservar també al voltant de 2.000 caps de bestiar gros , mantingut i 
conservat gràcies, en molta part, a dos motius. El primer, absorbit gràcies al 
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destí voluntari d'una part de l'excedent ja que les rendes del tabac ho 
permetien , i l'altre, la conservació per nostàlgia de tenir bestiar a casa, però 
també per l'oposició a desprendre-se'n i la voluntat de conservar aquesta part 
de la nostra Andorra per part de les persones grans, de les cases que avui 
encara tenen bestiar. Malauradament, a mesura que aquesta gent ens vagi 
deixant, aquesta activitat anirà minvant. 

Temps enrere, el pagès era ramader, dallava els prats, cultivava tota la terra 
i produïa tabac. Avui , tot això ha canviat. 

Sens dubte , la possibilitat de treure a les propietats uns rendiments 
acceptables ha evitat les vendes massives de terres i patrimonis que, en cas 
contrari, haurien anat a parar en bona part en mans d'estrangers i després 
haurien estat objecte d'especulació immobiliària, amb les seves conseqüències . 

Cal dir que un dels motius que el terreny a Andorra sigui car és sens dubte 
la poca oferta, atès que a partir del moment que el propietari en pot treure uns 
rendiments acceptables per poder-ne viure , no li és necessària la seva 
realització. 

No cal tenir vergonya de dir que el sector primari requereix subvencions, 
ajudes o proteccions estatals per sobreviure, això és aquí i a quasi tots els llocs 
d'alta muntanya. 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓ 
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III. Perspectives de futur 

Situació de l'administració 

•PRODUCCIÓ 

li '% PRODUCCIÓ 

Cal buscar cada dia més arguments perquè l'administració justifiqui 
aquestes actuacions de protecció del mercat interior repercutint una taxa inferior 
sobre quilo de tabac importat, i d'una manera indirecta, però proporcional , sobre 
paquet de tabac al mercat , ja que tant el Govern com qualsevol persona 
mínimament interessada saben quants paquets de tabac és poden fer amb un 
quilo. 
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Fa catorze anys, a Andorra hi havia molts menys habitants que avui, sens 
dubte, i també una millor alegria en la marxa dels negocis. En el seu origen , la 
política d'aplicar un impost proporcionalment més petit sobre el tabac importat 
espalillat i l'elaborat al país va permetre d'obtenir uns ingressos complementaris 
i ben necessaris , que van representar una bola d'oxigen per al sector agrícola i 
ramader. Tot això va contribuir a alimentar el sector turístic. 

Plantació 
El que no crec que sigui prudent de fer: 
• Excloure o donar 170 kg , que és quasi igual , als que fins avui no han pro

duït o als exproductors que han deixat de produir, perquè una cosa és deixar 
voluntàriament una activitat i una altra renunciar a poder-la fer en el futur. Molta 
gent es conforma a fer-ne poc i una altra cosa és que acceptin com a quota el 
seu valor mitjà de producció dels últims anys , fórmula que prima els especu
ladors o les empreses de tabac, molt beneficiades els darrers anys, i hipoteca, a 
canvi de res, la resta del col-lectiu. Segons el grau, la quantitat de productors 
d'acord amb els descomptes i els descontents, això durarà més o menys temps. 

• Consolidar les posicions dels petits , mitjans i grans productors agafant els 
valors dels últims (x) anys. Agafar el criteri de numerus clausus seria fugir de la 
realitat , accentuar les desigualtats i afavorir els qui han provocat el creixement 
massiu dels darrers anys, com un premi als qui n'han fet abús, penalitzant els 
qui han actuat amb prudència i moderació. Si observem l'evolució en el temps , 
quasi tothom ha augmentat la producció , però la majoria ha anat creixent 
progressivament, mentre que uns altres ho han fet d'una manera despropor
cionada. 

Qualsevol alternativa que vagi en contra de la majoria i a favor d'uns quants 
és insostenible davant els productors i l'administració, que si bé no intervé 
directament, sí que ho fa d'una manera indirecta. 

Si aquest bloqueig s'hagués fet fa vint, trenta o cinquanta anys, sens dubte 
els beneficiats serien avui tan pocs que resultaria impossible sostenir-ho. 

Imaginem-nos , per un moment , que aquest numerus c!ausus s'hagués 
aplicat a les alt res activitats: hoteleria , comerç , etc . Segur que no ho ac
ceptaríem avui ; no hem de pretendre , per tant, que els altres ho acceptin demà. 

• Quotes sense un control rigorós . Podria portar a vendre el tabac sense la 
necessitat de plantar-lo i recórrer a la importació de fardells. 

Perspectives de futur 
Des del meu punt de vista, hi ha tres alternatives. 
1 a. Mantenir el sistema actual. 
Sens dubte, aquesta alternativa és la més dolenta, atès que la pressió fiscal 

sobre el tabac espalillat serà cada vegada més elevada fins a menjar-se totes o 
quasi totes les primes, cosa que desincentivarà el cultiu del tabac en detriment 
de tot el sector abans esmentat. 
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2a. Un canvi radical , fent desaparèixer la política del tabac a través d'una 
intervenció directa del govern , anul -lant el contracte pagesos i fabricants i 
passant a dependre tot el sector, d'una manera directa, de les subvencions de 
l'administració. 

3a. Entre les dues posicions, crec que podem trobar una situació intermèdia 
en què tots , o quasi tots , ens puguem trobar bé , prendre la iniciativa, fer alguns 
canvis que tothom creu convenients i reestructurar el sector a fi de mantenir el 
tabac, introduint, però, canvis substancials amb l'objectiu de fer-lo perdurable i 
sostenible en el futur. 

IV. Redistribució de quotes 

Factors determinants a l'hora de distribuir la producció 
1 r. Casa pairal , 1/4 a tots per igual , perquè al país hi ha unes 450 bordes per 

mantenir, refer o reformar llosats , parets , portes , instal-lacions elèctriques 
interiors, etc. 

2n. Històric, 1/4, per donar un factor d'avantatge als qui fa anys que en fan . 
3r. Superfície de propietat, 2/4 és el factor més important. 
Si tenir bestiar fos determinant a l'hora de fer tabac, llavors es comprarien 

vaques per fer tabac i encara portaria més conseqüències similars a les que 
hem vist dels que compren bestiar per cobrar la subvenció. 

No podem oblidar que encara avui la casa pairal és el centre de la propietat 
en la gran majoria dels casos , i ha de ser un factor determinant, però no únic, a 
l'hora de la distribució de la producció. 

Col-laboració de l'administració 
A les zones més altes del país, entre altres Envalira, en què el tabac s'hi fa 

poc, la liberalització de plantar tabac es podria fer de 2/3 en lloc de 1/2. 
Per tot això , cal la creació d'una comissió de treball mixta entre l'admi

nistració i els productors a fi que la distribució de la producció sigui més justa i 
s'adapti a les capacitats i les superfícies de cada productor, evitant que hi hagi 
productors que, amb el model actual , puguin plantar el 90% de la propietat amb 
tabac, i altres que, per no haver-ne fet abús, puguin plantar només un 1 O, un 5, 
o un O% de la seva propietat amb tabac. 

Per aconseguir això, cal una reestructuració de les quotes actuals, i només 
es pot aconseguir amb l'ajuda de l'administració. 

Com fer-ho 
Cal conèixer la superfície aproximada de cada propietari o productor. Això 

es podria fer a l'estiu , amb la col -laboració de dos estudiants per parròquia, amb 
un cost inferior a 3 milions de pessetes; ben segur que l'administració estaria 
disposada a col -laborar-hi. Podrien calcular d'una manera molt aproximada -i 
no cal un plànol topogràfic de cada terreny , seria suficient amb els mapes 
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digitalitzats del govern- quines són les superfícies de cada un dels propietaris , 
amb l'objectiu que després, un cop processades totes aquestes dades , la 
quantitat alliberada de tabac sigui suficient per cultivar o millorar la imatge 
paisatgística de tots els propietaris . Tot això aportaria un valor afegit a la imatge 
turística i de paisatge d'Andorra. 

V. Propostes de reforma i avantatges 

Caldria distingir entre l'ús i l'abús d'aquesta situació i definir-ho. Seria 
necessari definir què és una unitat de producció i les quantitats màximes de 
producció sense excloure'n ningú . 

Ha de ser el propietari qui ha de tenir dret a produir. No es pot pretendre 
crear propietaris sense dret a produir i masovers o mitgers amb drets a produir 
però sense terres; aquests es veurien obligats, en el pitjor dels casos , a vendre 
o a malvendre els seus drets. 

S'hauria d'acabar amb el sistema d'excedents aplicat entre els anys 1993 i 
1997. Abans de plantar, hem de saber els quilos que podem vendre. 

Si tenim present que la superfície privada d'Andorra és aproximadament 
d'un 12% sobre el total , amb un rendiment mitjà de producció que se situa en el 
8% acceptat, les xifres demostren que el tabac permet cultivar un 1 O% de la 
propietat privada, malgrat l'orografia del terreny andorrà. Queda encara força 
marge per fer créixer la producció. 

Si hem reduït, de la previsió de collita del 1997, entre 1.100 M kg i 1.150 M 
kg a 650 M kg en la collita del 1998, quasi la meitat, caldrà ser més estrictes 
amb la distribució dels quilos. Aquesta baixada de producció ha de canviar 
d'una manera important l'estructura productiva. 

No es pot excloure ningú , ni tampoc condemnar la majoria de productors a 
una injustícia. 

Hem de saber si volem salvar sols la collita del 1998 o fer tabac molts anys 
més, ja que les actuacions a dur a terme no són les mateixes. 

Hi ha el que hi ha, i ens ho hem de repartir solidàriament entre els que som i 
els que poden venir. 

Sens dubte, qui més produeix és qui més ha de reduir. 

Ocupació de les terres on s'ha deixat de fer tabac 
Quant a les terres cultivades fins a la collita del 1997, cal continuar cultivant

les, almenys una part. S'hi podria sembrar alfals , blat o altres cereals , amb dos 
objectius: 

1 r. Aportar un increment energètic per al bestiar, dallant els cereals abans 
que caigui el gra, que s'utilitzaria, un cop empaquetat, com a aliment per al 
bestiar durant l'hivern. 

2n. Com a regenerador de la caça, deixant una altra part sense recollir a fi 
que pugui representar un inc.rement d'aport alimentari per a la caça i permeti als 
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animals passar el llarg hivern en aquest país . Això , en les parts més altes i 
mitjanes, seria una important ajuda tant a les estacions de la tardor i l'hivern 
com a la primavera, aprofitant les restes de grans en una etapa i la verdor i la 
tendresa del blat creixent a la prim avera . Les espècies de caça més 
beneficiades serien probablement la perdiu i la llebre, però de ben segur que 
se'n beneficiarien d'altres. Tot això cal fer-ho amb l'assessorament dels tècnics 
del govern que, sens dubte, col·laborarien tant en la decisió de quin és el millor 
producte per fe r més còmodes els durs mesos d'hivern a moltes espècies , com 
en la decisió dels millors llocs i la manera de fer-ho. 

3r. Altres cultius: En una altra part d'aquestes terres s'hi pot sembrar patates 
o altres cultius que poden representar un increment d' ingressos per als 
productors i si , a més a més, hi ha una ajuda per part del govern per poder 
comercialitzar aquests productes, molt millor. 

Acord amb els fabricants 
Que la compra del tabac sigui subrogada a favor de l'associació i aquesta 

sigui qui compri el tabac als productors. Però cal que el productor, si vol vendre 
tabac , signi un contracte d'adhesió amb unes clàusules i condicions que es 
compromet a respectar . En cas contra ri, hauria d'acceptar les sancions 
establertes amb els mecanismes previs. 

Seria necessari alliberar una part dels recursos tant en diners com en hores 
de treball del tabac , baixant la producció per poder-los destinar a altres 
activitats , entre les quals podríem citar la neteja d'una part a definir del 
paisatge , que beneficiaria tant el turisme com els habitants del país i no 
representaria un cost suplementari. 

Entenem per "alliberar" dispensar el productor a fer aquella part de tabac, és 
a dir, 1/2, amb la finalitat que destini el cost de produir aquesta quantitat a altres 
activitats. L'objectiu d'alliberar aquesta part de producció de tabac és permetre 
que es cultivi el 70% de la propietat privada. 

Per tot el que hem exposat, és imprescindible l'acord dels fabricants , però 
atès que el tabac fabricat a Andorra és majoritàriament ros i el produït és negre, 
i només una part s'utilitza per als cigars i la resta és exportat a altres països a 
un preu irrisori (vegeu Butlletí de conjuntura econòmica, preu de l'exportació) , 
no veig l'inconvenient real, pràctic ni econòmic, que pugui justificar-ne l'oposi
ció . Una altra cosa poden ser altres qüestions polítiques que s'hi acostumen a 
barrejar. 

L'interès dels fabricants i els productors és assegurar-se la producció i la 
indústria del tabac durant molts anys i fer dependre d'ells la imatge turística, 
guanyant-se alhora un estat d'opinió intern. 

El contracte del tabac entre fabricants i colliters ha de ser la manera de 
finançar i de permetre que sobrevisqui aquest sector i no haver de dependre 
d'una manera directa de les subvencions del govern, amb els inconvenients de 
les seves oscil·lacions. 
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Si amb tot això som capaços de fer-ne un paquet global , en el qual les 
rendes del tabac permetin ser solidaris amb el sector ramader (portar 350.000 
kg de carn bona a l'escorxador per menjar al país netejant simultàniament els 
camps) , no hi ha dubte que la imatge paisatgística, i amb ella el turisme, ho 
agrairia. No sé si som conscients del gran impacte positiu sobre el país . Amb 
això aconseguiríem beneficiar el sector turístic i ens guanyaríem una part 
important de l'opinió pública d'Andorra . Podríem argumentar la política del tabac 
i defensar-la ja no tan sols davant el govern i el país, sinó també a Madrid i a 
Brussel ·les, amb unes altres exigències. 

Per això caldria mantenir el nivell mitjà de primes dels últims anys i crear un 
fons de reserva per esmorteir les oscil ·lacions d'algun any, per sobre o per sota 
del nivell mitjà. 

És imprescindible fer un reglament d'aplicació clar i estricte . Ens reportaria , 
entre altres avantatges, ser molt més forts davant el Govern, els fabricants i el país. 

Aquesta herba suplementària recollida pels productors no ramaders, de les 
propietats dallades , s'hauria de donar als ramaders , que s'estalviarien de 
comprar-la, subministrant així a aquest sector una important quantitat d'herba 
que permetria en molts casos evitar d'enviar el seu bestiar a França o a 
Espanya a l'hivern per falta de menjar i, a molts d'altres, de veure'ls menjar 
tronxos de tabac sota la neu. 

Exemple número 1, al 12% de propietat privada. 
Jornal: mesura de superfície utilitzada a Andorra, uns 2.000 m2 aproximadament. 
55,6 M m2 /2.000 m2 jornal= 27.840 J o 5.568 H 
325 kg casa pairal base 500 
històric 1.000/4 = 250 kg 
base 325.000 kg I 27.840 =12 kg/J 
superfície 25 J en cu ltiva el 70%, perquè no es pot anar a tots els llocs amb 
maquinària pel molt difícil accés, etc. 
325+250+(25 x 12) = 875 kg 
Produeix 437 kg de tabac i cultiva el 70% dels 25 J, que són 17 J: cobra 875 

x 1.500 x 2.5 =3,20 M ptes., estimant el cost de producció per planta a 150 ptes 
i un rendiment del 8%; no plantar l'altra meitat de producció li representa un 
menys cost de 820.000 ptes. que, destinats a altres activitats , li rendiran 65.000 
ptes. per jornal , un preu inferior al seu cost, atès que amb el cost dels 437 kg 
pot gastar 48.000 ptes. per jornal i el preu serà una mica superior, ja que en els 
17 J hi ha inclosa la part que hi cultiva el tabac, i no haurà de destinar a altres 
activitats els 17 J sinó els 17 J menys la superfície plantada amb tabac. 

En tot cas , tot això sense un cost suplementari per al productor. 
Al 7% 20 kg /J = 1.075 kg 
El menys cost representa 1 M de ptes. i el rendiment pels 17 jornals 

treballats 2 M; en aquest supòsit , el cost per jornal d'altres activitats és de 
59.000 ptes. 
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Per fer-ho equitatiu s'hauria de fer més d'un nivell de dificultat, perquè no és igual 
i té un cost diferent cultivar 2.000 m2 en pla que en pendents del 40 o el 50%. 

Una segona proposta, una mica diferent, podria ser la compra i un 150% de 
prima per al sector agrícola i paisatgístic. 

És a dir, 1.218 M per la producció de tabac. 
1.218 M per altres activitats 
Sector ramader. 300 M a uns 160.000 ptes . d'ajuda per vedell o poll í i 

encara queden uns 200 M per alimentar el fons de reserva. 
No obstant això , entre les dues propostes hi ha diferències i amb les 

mateixes quantitats , ni els quilos ni els ingressos són els mateixos per 
productor. Cada una d'elles té avantatges i inconvenients, entre altres que el 
jornal o hectàrea destinada a altres activitats en la primera proposta sortirà a un 
preu diferent a cada productor i queda més lligada amb el tabac; en la segona, 
que el jornal surt a tots al mateix preu però queda independent dels quilos de 
quota obtinguts de tabac , perquè depèn directament de la superfície de 
propietat. 

VI. Sector ramader 

Què caldria fer 
Ens beneficiaria ser solidaris amb el sector ramader ja que avui disposa de 

pocs recursos. Ben aviat tindrem l'escorxador en marxa. Si , a títol d'exemple , se 
subvencionés la mare de cria o la producció de la carn o altres criteris a definir, 
sempre que sigui amb uns criteris de qualitat definits , es podria dur al mercat 
350.000 kg de carn autòctona, a preus de mercat, sense lligar d'una manera 
directa bestiar i tabac per molts motius. 

Tampoc es tracta de convertir Andorra en un país ramader, només cal 
mantenir el que hi ha. 

No s'ha de privar ningú de tenir bestiar, però sí que ha de viure amb unes 
condicions dignes, és a dir, no veure 'ls péixer els mesos d'hivern amb un o dos 
pams de neu i fortes temperatures sota zero, que hagin d'esgarrapar sota la 
neu per menjar o alimentar-se amb tronxos de tabac, i no citaré altres misèries 
vistes i conegudes de tots. 

L'objectiu de les actuacions citades anteriorment és únicament i exclusiva per 
cobrar la subvenció de 60.000 ptes. per cap que dóna el govern. Cal establir un 
codi de comportament que no és més que l'aplicat pels nostres pares i padrins. 

L'assegurança del bestiar hauria de contenir un índex de mortalitat, amb 
criteris conjuntament acceptats , a fi de sancionar aquell ramader que els supera 
a causa de la manca de diligència, salvat causa de força major o esdeve
niments especials. 

S'ha d'evitar la creació d'empreses del bestiar que puguin crear granges 
amb 300, 500 o 1.000 vedells; això comportaria moltes molèsties, entre les 
quals les olors, perquè Andorra és i ha de continuar essent un país turístic. 
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Sí que s'ha de mantenir el bestiar, però criat i engreixat en les corts tradi
cionals i en petites quantitats com fins avui , salvada alguna excepció. 

El sistema de subvenció hauria de ser escalonat, ajudant amb una quantitat 
important les explotacions tradicionals i amb criteris regressius : com més 
bestiar, menys subvenció. Per exemple, els primers vedells o pollins haurien de 
tenir una subvenció més alta i els següents menys, fins arribar a zero . 

Evidentment, amb les ovelles cal uns primers més elevats, seguint, però , els 
mateixos criteris. 

Aquests vedells, pollins, corders, etc., han de ser engreixats a les corts dels 
mateixos ramaders d'una manera tradicional, sense crear granges massificades 
i amb productes naturals , establint un mecanisme sancionador estricte en el cas 
de detectar an imals portats a l'escorxador i que han estat alimentats amb 
productes no desitjats. 

Per establir el nombre de bestiar per ramader, cal recuperar les dades del 
pedral de fa uns anys , que aquell sí que era el nombre de bestiar que podia 
tenir cada productor altament condicionat a la superfície de prats i d'herba per 
passar l'hivern. Per molt que sembli , el seu cost és inferior al cost de producció 
dels 170.000 kg d'excedent i no cobrats de la co llita del 1996, 318 M de ptes. 

Serem solidaris amb el sector ramader i paisatgístic. Ho podem ser de dues 
maneres: fent-ho nosaltres mateixos o bé , indirectament, a través de l'increment 
de les taxes. 

Hem de ser conscients que cada vegada serà més important la pressió fi scal 
de l'admin istració. Si conti nua amb l'estructura actual, la pressió fiscal cada 
vegada es menjarà una part més important de les primes. El sector no viu de la 
compra de la collita; atès l'important cost de producció, viu de les primes. 

Què cal fer de la carn no consumida directament 
Hi ha determinades parts del bestiar que possiblement es consumeixen 

menys . Entenc que se 'ls podria donar sortida creant una petita indú stria 
complementària que les absorbeixi . 

Quant a la carn de cavall , a Andorra no hi ha la mentalitat de consumir-ne , 
però com que és tan bona o més que la de vedell , una campanya de 
màrqueting pot ajudar molt. 

VIL Conclusions 

Ens podem donar per satisfets si els preus de venda del tabac i les primes 
es mantenen els propers anys al nivell del valor mitjà. 

Si baixem la producció a 650 .000 kg de co llita a coefi cient 1, i 200% de 
prima = 3.353 M. 

Acceptant la xifra de 4.200 M valor mitjà dels darrers 8 anys, queda marge 
per destinar una part entre el sector ramader i la neteja paisatgística del país , 
etc. Els anys passats, amb bastant més s'ha fet molt menys. 
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Per sota de (x) kg , que podria ser 100, 200 o 300 kg, alliberar-los de fer una 
altra activitat. Aquest podria ser un altre grup i agrupar-los en quatre grups, 
deixant la porta oberta per si ho volen fer en un futur. 

No obstant això, caldria fer-los contribuir via preus, però en poca quantitat, 
per exemple , un 5%, o progressiu de 0% a 5% o 10% de menys. 

Aquest grup fa 48.000 kg i són 150 productors a preu normal , són 1.650 x 3 
x 48.000 = 237 M - 5% = 225 M, i el productor que fa 500 kg x 4950 x 3 = 
2.475.000 (-5% 123.000 ptes = 2.351 .000 ptes. , una xifra raonable) . Si el temps 
demostra que aquest sector es dispara, es poden abaixar els màxims i, com 
que ho sabrem abans de plantar, la solució és fàcil. 

Exemple número 2 
2.400 kg en produeix 1/2, és a dir 1.200 kg i n'allibera 1/2, 1.200 kg per 

destinar-ho a altres activitats. El cost de produir aquests 1.200 kg el destina a 
altres activitats vinculades amb el manteniment del paisatge i turístiques, sense 
cost suplementari . És a dir, el productor cobra 2.400 kg i en produeix 1.200. 

2400 kg X 1.500 ptes./kg = 3.600.000 ptes. + 150% de prima= 9.000.000 ptes. 

El cost de producció de la quantitat alliberada és en aquest cas de 
2.250.000 ptes ., que pot netejar bastant paisatge, etc. , sota compromís per part 
del productor, sense cost suplementari. 

Què podem obtenir del govern a canvi? Una pressió fiscal més moderada? 
La situació actual d'alguns que tenen el 100%, o quasi , de la propietat en 

tabac, canviaria i veuríem com els grans ja no són tan grans i els petits ja no 
són tan petits. 

Cal tenir present que un jornal d'abans és menys que avui quant a hores de 
treball , atès que la maquinària permet fer les mateixes tasques en molt menys 
temps. Això beneficiaria, evidentment , els propietaris . I les propietats són 
majoritàriament les cases pairals , en les quals caldria centrar la unitat de 
producció, ja que sense propietat no es pot fer tabac. 

Cal estudiar la inversió necessàr ia en maquinària i preveure una 
amortització raonable amb un màxim de 5 anys. 

La persona que vol fer més de (x), però no vol fer cap favor al país , o 
s'acontenta a estar per sota de (x) kg o fa favor al país. 

Per dur a terme aquesta proposta, cal crear una estructura a l'Associació i 
dotar-se d'un pressupost relativament important per controlar tot el mecanisme, 
i imposar sancions, si cal. 

S'ha de buscar una solució consensuada entre totes les parts interessades i 
afectades: govern, productors, fabricants i importadors. 

Davant els esdeveniments de l'any 1997 i 1998 (la presència dels GAR a les 
nostres fronteres i la forta pressió exterior tant de Madrid com de Brussel ·les) , 
cal negociar i buscar una sortida agafant una posició única i transparent: 
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1 r. negociar una quota de 2 M de kg de tabac espalillat, xifra que és inferior 
a la dels darrers anys. 

2n . una quantitat de paquets de tabac elaborat comunitari i no comunitari per 
importar, basada en les xifres històriques raonables . 

VIII. Resum 

- Ser solidaris amb el sector ramader. 
- Negociar amb els fabricants 650.000 kg , coeficient 1, i mantenir el 6,5% de 

prima per 50.000 kg . 
- Els fabricants han de subrogar a favor de l'Associac ió de Pagesos i 

Ramaders la compra del tabac. 
- Alliberar una part dels recursos per destinar-los a altres activitats, cultivant i 

netejant el 70% de la propietat privada, i tot això sense un cost suplementari per 
part del productor comparat amb l'estructura actual. 

- Fer un paquet global del sector amb les rendes del tabac. 
-Guanyar la confiança del país i del govern . 
- En tot cas , el manteniment del sector agrícola, ramader i paisatgístic val 

3.000 M de pessetes . 
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L'aigua embotellada 
i la seva incidència 
en el medi 

L'aigua en la natura, les seves característiques i denominacions 

És coneixement generalitzat que l'aigua i la llum solar, són dos dels elements 
que la natura ens dóna i que són indispensables per al desenvolupament de la 
vida de tots els éssers vius . 

Si aquest és un fet inqüestionable, també ho és que l'ésser humà sense 
l'aigua no podria subsistir. Només cal pensar que el 70% del nostre cos és aigua 
i que, a mesura que la perd a causa del cicle biològic diari , ha de recuperar-la 
per retrobar l'equilibri. I així ens ho manifesta a través de la set. 

Tots sabem també que sense aigua no podríem cobrir necessitats tan 
elementals com la higiene personal o cuinar molts dels aliments que mengem 
diàriament per nodrir-nos. 

Químicament definim l'aigua com una molècula formada per dos àtoms 
d'hidrogen i un d'oxigen (H20) , coneguda tradicionalment per les carac
terístiques d'incolora, inodora i insípida, però les aigües que ens dóna la natura 
tenen altres components minerals, alguns de molt beneficiosos per a la salut, 
com poden ser el calci (Ca) , el magnesi (Mg) , el potassi (K) .. . juntament amb 
altres d'efectes totalment contraris , com poden ser els nitrits (N02), o l'amoníac 
(NH.) , per citar-ne alguns dels més corrents . Ai xò determina un a de les 
característiques fonamentals de l'aigua destinada al consum humà: no és 
insípida. 

Igualment, segons la preponderància del contingut i la quantitat dels minerals 
esmentats, les aigües reben els seus noms "propis": 

De mineralització dèbil o mineralització forta. 
Bicarbonatades: Les que contenen més de 600 mg/I de bicarbonats. 
Sulfuroses: Les que contenen més de 200 mg/I de sulfats. 
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Clorurades: Les que contenen més de 200 mg/I de clorurs. 
Càlciques: Les que contenen més de 150 mg/I de calci . 
Magnèsiques: Les que contenen més de 50 mg/I de magnesi. 
Fluorades: Les que contenen més d'1 mg/I de fluor. 
Acidulades : Les que contenen més de 250 mg/I de C02 lliure. 
Sòdiques: Les que contenen més de 200 mg/I de sodi. 
Una altra característica molt important, tal vegada la més important , és la 

salubritat de l'aigua, és a dir, el seu estat microbiològic. 
Històricament, alguns dels grans problemes de salut que han afectat grans 

masses de població arreu del món han vingut a través de les aigües no 
potables i contaminades, que han estat el vehicle de transport de malalties com 
el tifus, el cò lera, la pesta , etc. 

És per això que l'a igua destinada al consum humà ha de reunir tots els 
requisits de potabilitat, a fi d'evitar tota contaminació i possibles repercussions 
infeccioses per a la salut. Per aquest motiu , actualment, les autoritats sanitàries 
responsables dels subministraments d'aigua a les poblacions fan controls 
continuats de l'aigua. Però aquests controls es fan encara d'una manera més 
constant i especial quan es tracta d'aigua embotellada. 

Les autoritats san itàries també fan aquests controls dins les plantes em
botelladores d'aigua. I a les mateixes plantes , el departament d'analítiques i 
control de qualitat fa tres controls diaris de l'aigua, seguint les normatives co
munitàries, mitjançant una anàlisi bacteriològica per determinar si existeixen 
colònies de bacteris, especialment, els aerobis, els coliforms i els estreptococs 
fecals , entre altres , per tal de poder-ne determinar la potabilitat. 

Per tant, el consumidor d'aigua embotellada pot estar del tot segur d'ingerir 
una aigua amb certificat de salubritat i beneficiosa per a la seva salut. 

El Dr. Benito Oliver Rodés, prestigiós especialista català en l'analítica 
d'aigües, fa la definició següent de les aigües amb efectes favorables per a la 
salut: "L'aigua mineral natural i de brollador ha de tenir un origen profund , una 
composició química constant i una qualitat microbiològica perfecta per poder 
propiciar un efecte positiu sobre la salut del consumidor". 

Segons els paràmetres descrits , el seu contingut en minerals i la situació 
geològica de la seva surgència , l'a igua embotellada rep les denominacions 
d'aigua de brollador, aigua mineral natural i aigua potable preparada, que tot 
seguit descriurem. 

L'article 2n del capítol li del Reglament de la CE per a la comercialització i la 
lliure circulació d'aigües envasades destinades al consum humà, en fa les 
definicions següents: 

• Aigües minerals naturals: 
Totes aquelles aigües bacteriològicament sanes, que tinguin el seu origen 

en un estrat o jaciment subterrani i que sorgeixin d'un brollador en un o diversos 
indrets de surgència, naturals o perforats . 
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Es distingeixen de la resta d'aigües potables: 
a) Per la seva naturalesa , caracteritzada pel contingut en minerals , 

oligoelements i altres components , i a vegades , per determinats efectes 
saludables. 

b) Per la seva puresa original. 
Aquestes característiques han estat conservades intactes , atès l'origen 

subterrani de l'aigua, mitjançant la protecció de l'aqüífer contra tot risc de 
contaminació. 

• Aigües de brollador 
Són les potables d'origen subterran i, que brollen espontàniament a la 

superfície de la terra o es capten mitjançant obres practicades a aquest efecte , 
amb les característiques naturals de puresa definides per a les aigües minerals 
naturals, que en permeten el consum després de l'aplicació prèvia dels mínims 
tractaments físics emprats per a la separació dels elements materials inestables 
(l'aigua es fa passar per filtres ceràmics com a prevenció per a l'eliminació de 
partícules sòlides , granets d'arena). 

• Aigües potables preparades 
Són les que estan sotmeses a tractaments autoritzats fisicoquímics , 

necessaris perquè reuneixin les característiques de les altres descrites 
anteriorment i procedeixin igualment d'un brollador o captació. 

Aquests tractaments consisteixen bàsicament en l'ozonització de l'aigua, és 
a dir, en la separació d'elements inestables presents en l'aigua utilitzant aire 
enriquit amb ozó. 

Processos d'embotellament i comercialització 

L'aigua embotellada, com ja hem dit en l'exposició inicial , ha de passar per 
tot un seguit de proves d'anàlisi fisicoquímiques que n'assegurin la salubritat i la 
potabi litat per poder ser declarades aptes per al consum, ser envasades i poder 
arribar al consumidor amb totes les seves característiques, que a més de cobrir 
les necessitats bàsiques, a la vegada siguin beneficioses per a la salut, ja sigui 
amb efectes concrets, diürètiques, o digestives, posem per cas, o que, com a 
mínim , acompleixin l'objectiu primordial de pal ·liar la set sense cap mena de 
perjudici per a la salut. 

No és menys cert que, perquè aquest procés sigui possible , l'embotellament 
i la comercialització de l'aigua es duu a terme de manera molt acurada a fi 
d'assegurar-se que l'aigua, tal com surt del brollador, arribi al consumidor sense 
que pugui ser impregnada de cap element extern ni estrany que faci variar cap 
de les seves característiques. 

Perquè això sigui possible , l'element principal es l'envàs, que arribarà al 
consumidor en forma de botella (de plàstic, vidre o brik) de diferents mides; les 
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més habituals i autoritzades per la CE son les de 0,25 I, 0,33 I, 0,5 I, 1 I i 1 ,5 I, o 
en forma de garrafa (plàstic o vidre) , amb formats de 2, 5 i 8 litres. 

Procés de fabricació 
La majoria de plantes embotelladores 

es fabriquen els seus propis envasos de 
plàstic. 

Fins ara, les ampolles es feien amb el 
material plàstic PVC (policlorur de vinil) , 
que a poc a poc es va substituint per un 
altre tipus de plàstic més transparent, el 
PET (polièster} , també amb impacte 
diferent al medi ambient, com exposarem 
més endavant, i les garrafes , fabricades 
amb polietilè i també , en algun cas , amb 
PET. 

En el procés de fabricació tant de les 
ampolles de PVC com de les garrafes de 
polietilè s'aconsegueixen els envasos a 
base d'extrudir, és a dir, bufar el plàstic. 
Aquest, que s'adquireix en forma de pols, 
passa, mitjançant les màquines extrusores, per un procés d'escalfament que el 
transforma en una pasta en forma de macarró que es bufa dins uns motllos que 
li donen la forma i la mesura definitives. 

Màquina extrusora d'una garrafa de 5 litres 
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Una vegada fabricats , aquests envasos passen directament a dipòsi ts 
asèptics (setges) , on es guarden com a mínim 24 hores abans de poder ser 
utilitzats i passar a la línia d'envasament, a fi de que l'envàs adquireixi la 
consistència necessària. 

La utilització del plàstic PET, a més del sistema anteriorment descrit 
(extrusió) , el més actual , consisteix a injectar el plàstic en forma de "preformes" 
(una mena de tubs d'assaig) , que posteriorment es bufen igualment dins els 
motllos que els donaran la forma i la mesura definitives. 

Un dels aspectes diferents d'aquest últim procés respecte de l'anterior és 
que els envasos, com que ja tenen la textura definitiva, poden ser utilitzats 
immediatament després de ser fabricats , és a dir, poden passar directament a 
la línia d'embotellament sense el més mínim compàs d'espera. 

Però potser la diferència principal entre els envasos de plàstic fabricats amb 
PVC o en PET és que aquests últims suporten un contingut gasificat (en aquest 
cas, aigua amb gas) , una particularitat que no permet el PVC. En resum : 

Envasos PVC 
Extrusió-Bufat 
Espera, 24 hores 
per ser omplertes 
No permet gas 

Garrafa polietilè 
Extrusió-Bufat 
Espera, 2 hores 
No permet gas 

Envasos PET 
Extrusió-Bufat 
o 
Fabric. Preforma 
i bufat posterior 
Utilització immediata 
Permet gas 

La seva incidència en el medi la descriurem en l'últim apartat d'aquesta 
ponència; ara només volem deixar constància que cap dels tipus de plàstics 
descrits són nocius per a la salut, és a dir, estan totalment homologats per 
l'OMS i pels governs de la majoria de països de la CE per contenir aigua, sense 
efectes secundaris de cap mena per a la salut. 

Els envasos de vidre s'adquireixen als fabricants de torn i les plantes 
embotelladores es limiten únicament a la seva higienització, que consisteix a 
passar-los per unes màquines rentadores que, mitjançant aigua i sosa càustica, 
els netegen fins que queden higienitzats i a punt per ser envasats. 

Pel que fa a la incidència en el medi d'aquest procés, si bé en parlarem més 
endavant amb més detall , cal remarcar el fet que l'element que s'util itza per 
higienitzar, la sosa càustica , sí que té incidència en el medi , ja que és un 
producte abrasiu , amb les conseqüències que això comporta si no es prenen 
les mesures adequades en forma de depuradores de residus. 

Afortunadament , actualment estan sortint al mercat altres tipus de 
detergents que tenen la mateixa capacitat d'higienització i sense cap efecte 
secundari per al medi , ja que es descomponen de manera immediata. 
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Envasos de vidre 
Neteja amb sosa (incidència en el medi , si no hi ha depuradora) 
Utilització immediata 
Contingut amb i sense gas. 

Procés d'envasament 
El pas següent del procés és l'envasament de l'aigua. 
En tots els casos , tant si es tracta de vidre , com de plàstic , el procés es fa 

per mitjà d'una línia d'envasament. El més habitual és una línia per cada format 
(cosa que fa que es requereixi una gran inversió en maquinària) , que consta de: 

• una posicionadora (màquina de posar els envasos en posició. vertical) . 
• una esbandidora (màquina que amb aigua a pressió els esbandeix com a 

prevenció per treure les possibles partícules de pols de dins de l'envàs) . 
• una omplidora-taponadora (màquina d'omplir i tapar els envasos). Aquesta 

màquina rep l'aigua directament del brollador, després d'un filtratge previ de 
sòlids. És a dir, l'aigua, es fa passar per un circuit de filtres ceràmics a fi 
d'eliminar qualsevol sòlid (granet d'arena) que hagués pogut sortir amb la força 
del bombeig de l'aigua, des del brollador fins als dipòsits de reserva, sempre 
construïts amb acer inoxidable. 

Tot això, com es pot deduir, pressuposa que l'aigua apareix directament a 
l'envàs sense veure ni tan sols la llum, des de la seva surgència i amb tota la 
puresa i les característiques pròpies del brollador, ja que en cap cas pateix cap 
mena de procés químic, ni de conservants ni de desinfectants. Això , pel que fa 
a les aigües minerals naturals i a les de brollador. 

L'excepció són les aigües potables preparades , qu e com hem vist en 
descriure la seva denominació, passen per un procés d'ozonització. 

El procés d'envasament continua amb la màquina etiquetadora (que posa 
l'etiqueta de la marca de l'aigua i les seves característiques de composició fisi
coquímiques, el nom del brollador, l'empresa envasadora i l'adreça, l'auto
rització sanitària, el símbol d'envàs reciclable i el lot amb la data d'envasament i 
de caducitat , que normalment és quatre anys després de la d'envasament). 

La màquina encaixonadora col ·loca els envasos dins la caixa amb el nombre 
corresponent a cada format: per exemple , dotze envasos per al format d'1 ,5 
litres . El procés acaba amb la paletització i l'enfardament de les caixes , 
col·locades sobre palets de 80 x 120 (norma europea), a fi de deixar el producte 
en condicions de ser comercialitzat. 

En resum, fins arribar al consumidor, l'aigua embotellada passa per un 
procés del qual cal destacar dos elements igualment importants: 

El contingut, l'aigua, que com hem pogut apreciar conserva totes les seves 
característiques fisicoquímiques , adquirides abans de la seva surgència, i 
també les de salubritat i potabilitat. En conseqüència, té efectes directes i 
beneficiosos per al consum i la salut humans. 
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El continent, l'envàs, que amb tots els seus components permet que l'aigua 
acompleixi tots els requisits descrits anteriorment, amb efectes directes sobre el 
medi ambient per reciclatge o no, com veurem posteriorment. 

Fem un incís per ressaltar la importància de la data de caducitat de l'aigua. 
Si bé la normativa de la CE determina que aquesta, tant si està envasada en 
plàstic com en vidre, és de quatre anys posteriors a la data d'envasament, 
sempre que s'acompleixin les normes establertes de guardar l'aigua en lloc 
fresc i preservat de la llum solar i de les olors penetrants, podem afirmar que, 
pel que fa als envasos de plàstic, aquest és el temps aconsellable , però l'aigua 
envasada en vidre, fins al moment de ser destapada, en realitat no té data de 
caducitat. 

De tot el que hem descrit, sobretot pel que fa a les garanties de salubritat, 
potabilitat i efectes beneficiosos per a la salut, podrem apreciar que el consum 
d'aigua embotellada ha anat creixent any rere any , tal com veurem en el s 
gràfics i les estadístiques que seguidament els mostrarem, amb detall , dels 
tipus d'envasos i dels tipus d'aigua. 

Procés de comercialització 
El consum de les aigües envasades ha anat creixent any rere any , de 

manera progressiva , amb alguns alts i baixos i també amb diversos canvis a 
mesura que els hàbits dels consumidors han anat evolucionant, depenent dels 
diferents països , sobretot europeus, que són dels quins tenim més dades, i dels 
diversos sectors de població. 

En referència als sectors de població , si prenem com a exemple Espanya 
l'any 1997 , els establiments de restauració social (clíniques, col·legis , 
institucions) van consumir 50,07 milions de litres; 635,52 milions de litres van 
tenir com a destinació els establiments d'hoteleria i restauració, i al consum 
casolà es van destinar 1.363,47 milions de litres . D'aquestes xifres , se 'n 
desprèn una quantitat per capita de 51 ,3 litres , dels quals 34 ,52 es van 
consumir a les cases . 

Dins el consum casolà , hi ha una diferència considerable per zon es 
geogràfiques , destacant àmpliament les cases canàries , que són les que 
consumeixen més aigua envasada, amb 71 ,26 litres per capita. En l'extrem 
contrari , trobem Castella i Lleó , que arriba a uns nivells de 15,42 litres. Totes 
aquestes dades, sobre una mitjana nacional de 34,52 litres/persona/any. 

Per grandària de l'hàbitat , són les cases de localitats inferiors a 2.000 
habitants les que tenen nivells de consum més bai xos (15 ,25 litres) . El s 
consums més elevats es donen en les poblacions entre 1 00.000 i 500.000 
habitants , amb 41 ,06 litres per capita . 

Les diferències de consum , basant-se en l'activitat de la mestressa de casa, 
oscil ·len entre els 32 ,31 litres que compren les que treballen fora de casa i els 
36 ,56 litres que compren les que es dediquen exclusivament a treballs 
domèstics . Per grandària familiar , el volum del consum varia de manera 
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significativa, ja que les cases unipersonals compren 71 ,79 litres a l'any i les 
formades per cinc o més membres no arriben als 20 li tres per capita. Les 
diferències es fàn molt més curtes en el paràmetre destinat a l'estatus 
socioeconòmic, amb un arc que oscil -la entre els 34,98 litres que adquireixen 
les cases amb nivell de renda més baix i els 39,69 litres per persona i any que 
compren les classes mitjanes. 
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Seguint amb l'exemple d'Espanya, i ja fent referència a consums globals de 
tot el país, l'evolució del consum d'aigua envasada, com podrem apreciar en els 
gràfics, ha estat constant i de manera creixent fins a l'any 1995. L'any 1996 va 
tenir una petita davallada i va tornar a pujar l'any passat, el 1997. Així podem 
veure que, dels 1.423 milions de litres de l'any 1988 arribem al 1997 a 2.877 
milions. Pràcticament s'ha doblat el consum. 

Igualment podrem veure l 'evolució , pel tipus d'aigua consumida o 
comercialitzada , amb preponderància de l'aigua mineral natural, seguida de 
l'aigua de brollador i amb molt menys consum de l'aigua potable preparada. 

Fent extensives aquestes dades als països europeus, creiem que el més 
il ·lustratiu és també veure les dades estadístiques que els presentem, ja que 
ens donen una visió acurada de les dades d'evolució i consum de l'aigua 
envasada. Cal apuntar que al capdavant del consum d'aigua envasada hi ha 
Itàlia, seguida d'Alemanya, França i Espanya. 

EVOLUCIÓ PRODUCCIÓ AIGÜES PER BEURE EMBOTELLADES 
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PRODUCCIÓ D'AIGÜES MINERALS NATURALS EL 1997 

(En milions de litres) 

PAÍS PRODUCCIÓ VARIACIÓ VARIACIÓ en 
1996 1997 en % mil ions de litres 

ALEMANYA 7208 7515 4.26% 307 

'AUSTRIA 552,3 574 3.93% 21 ,7 

BELGICA(1 ) 984 1049 6.61 % 65 

ESPANYA 2301 2475,5 7,58% 174,5 

FRAN ÇA(2) 5450 5540 1,65% 90 

G. BRETANYA 508 561 10,43% 53 

HOLANDA 70,5 101 43,26% 30,5 

IRLANDA 40 47 17,50% 7 

ITALIA 7250 7540 4,00% 290 

PORTUGAL 378 ,2 415,8 9,94% 290 

TOTAL 

UNESEM 24.742,0 25.818,3 4,35% 1076,3 

ESLOVENIA 101 ,7 115,5 13,57% 13,8 

SUÏSSA 450 478 6,22% 28 

IUGOSLAVIA 205 238 16,10% 33 

TOTAL 

GENERAL 25.498,7 26.649,8 4,51 % 1151 .1 

{1) Produció d'aigües minerals natural i aigües de brollador 
(2) Estimacions 
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CONSUM PER HABITANT EL 1997 

PAÍS PRODUCCIÓ VARIACIÓ 
1996 1997 en% 

ALEMANYA 89 ,9 93,4 3,89% 

AUSTRIA 70 70 0,00% 

BELGICA (1) 111 ,8 115,6 3,40% 

ESPANYA 57,5 62,5 8,70% 

FRANÇA (2) 81 83 2,47% 

G. BRETANYA 13,5 15,2 12,59% 

HOLANDA 14,7 15,9 8,16% 

IRLANDA 11 14 27,27% 

ITALIA 127 133 4,72% 

PORTUGAL 37,8 41,9 10,85% 

TOTAL 
UNESEM 61 ,4 64,5 4,93% 

ESLOVENIA 38,5 39,75 3,25% 

S UISSA 78 87 11 ,54% 

IUGOSLAVIA 16 20,6 28,75% 

TOTAL 
GENERAL 57,4 60,9 6,05% 

(1) Produció d'aigües minerals natural i aigües de brollador 
(2) Estimacions 
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PRODUCCIÓ D'AIGÜES MINERALS NATURALS EL 1997 

(En milions de litres) 

PAÍS AIGÜES AIGÜES TOTAL 
SENSE GAS AMB GAS 

ALEMANYA 7.515,0 7.515,0 

AUSTRIA 574,0 574,0 

BELGICA 734,3 314,7 1.049,0 

ESPANYA 2.351 ,9 123,6 2.475,5 

FRANÇA 4.266,0 1.274,0 5.540,0 

G. BRETANYA 365,0 196,0 561 ,0 

HOLANDA 62,8 38,2 101 ,O 

IRLANDA 31 ,O 16,0 47,0 

ITALIA 4.675 ,0 2.865,0 7.540,0 

PORTUGAL 325,3 90,5 415,8 

TOTAL 
UNESEM 12.811 ,3 13.007,0 25.818,3 

ESLOVENIA 3,5 11 2,0 11 5,5 

SUÏSSA 57,0 421 ,O 478,0 

IUGOSLAVIA 14,0 224,0 238,0 

TOTAL 
GENERAL 12.885,8 13.764,0 26.649,8 

PERCENTATGE 48,4% 51,6% 100,0% 
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PRODUCCIÓ: Segons els TIPUS D'EMBALATGES EL 1997 

(En milions de litres) 

PAÍS VIDRE PLÀSTIC CARTRÓ TOTAL 

ALEMANYA 7515,0 7.515,0 

AUSTRIA 518 ,0 56,0 574,0 

BELGICA N.D. N.D. N.D. 0,0 

ESPANYA 331 ,2 2108,9 35,4 2475,5 

FRANÇA 1662,0 3878,0 5540,0 

G. BRETANYA 85 ,0 476,0 561,0 

HOLANDA N.D. N.D. N.D. 0,0 

IRLANDA 5,0 42 ,0 47,0 

!TALlA 2187,0 5278,0 75 ,0 7540,0 

PORTUGAL 82 ,8 333,0 415,8 

TOTAL 

UNESEM 12386,0 12171 ,9 110,4 24668,3 

ESLOVEN IA 51,1 64,4 115,5 

IUGOSLAVIA 123,0 115,0 238,0 

S U "f SA 190,0 278,0 10,0 478,0 

TOTAL 

GENERAL 12750,1 12629,3 120,4 25499,8 

PERCENTATGE 47,9% 47,4% 0,5% 

N. D.: No disponible 
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Les dades anteriorment exposades ens donen una imatge clara de l'evolució 
del consum d'aigua envasada. Perquè això hagi estat possible , s'han hagut 
d'esmerçar molts esforços comercials buscant no tan sols que l'aigua envasada 
pogués arribar al consumidor final , sinó la manera idònia d'arribar-hi. 

Així , doncs, tal com hem indicat en l'explicació del procés d'envasament, els 
envasos es fan arribar al consumidor de diverses maneres, però la més habitual 
és col·locats dins caixes de cartró , amb un nombre d'envasos preestablert , 
depenent de la seva grandària: 

- Caixes de 12 envasos, per a botelles d' 1 ,5 litres 
-Caixes de 20 envasos, per a botelles de 0,75 litres 
-Caixes de 35 envasos, per a botelles de 0,33 litres 
-Caixes de 3 envasos, per a garrafes de 5 litres 

I així podríem seguir amb les diverses grandàries . Aquestes caixes de 
cartró , igual com hem vist per als envasos i seguint la normativa de la UE, han 
de portar inscrites una sèrie de dades com són: detall del format , nombre 
d'envasos, nom del fabricant i distribuïdor, marca de l'aigua, la instrucció de 
guardar-los en lloc fresc i preservat de la llum solar, el símbol de material 
reciclable (amb la nova llei de residus , anomenat punt verd) , i la capacitat 
d'apilació de les caixes. 

Tot això és fruit de la directiva 96/70 aprovada pel Parlament Europeu el 
juliol de 1996, que, a més, fa referència a la utilització de l'aire enriquit amb ozó 
per a la separació de certs elements inestables en les aigües potables 
preparades, la determinació dels límits de concentració dels components de les 
aigües minerals naturals , informació en l'etiquetatge dels envasos relativa als 
tractaments i definició d'una única marca per a cada brollador. 

Aquesta directiva, junt amb la Norma Codex STAN 108/1981 de les aigües 
envasades, patrocinada per l'OMS i la FAO, adaptada l'any 1981 , revisada i 
actualitzada el juny de 1997, que dicta unes normes internacionals que 
serveixen com a guia a la indústria alimentària, marca els paràmetres a seguir, 
tant els processos de fabricació i envasament com els de comercialització , a fi 
de fer arribar al consumidor productes de qualitat , en aquest cas l'aigua 
envasada, i en les millors condicions per poder ser consumides amb garantia de 
salut. 
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Incidència dels residus en el medi ambient 

En el procés de fabricació de les aigües envasades, des que l'aigua brolla 
de la terra fins que arriba al consumidor final , hem pogut apreciar dues parts 
ben diferenciades: 

-L'aigua com a tal , amb les seves característiques fisicoquímiques. 
- El procés d'embotellament i comercialització. 
Les dues parts també incideixen en el medi ambient de manera ben diferent. 
Pel que fa a la primera, com que es tracta de preservar l'aigua amb tota la 

seva puresa i característiques, cal prendre les mesures adequades perquè això 
sigui possible. 

El reglament de la UE esmentat anteriorment preveu unes mesures de 
protecció i delimitació d'un perímetre per preservar i protegir la qualitat de 
l'aigua, tant superficial com subterrània, que afecta no solament al punt de 
surgència, sinó a la conca on es genera l'aqüífer i on s'emmagatzema. 

La delimitació de les diferents zones de protecció del perímetre dependrà 
del grau de vulnerabilitat del sistema, d'acord amb els condicionants naturals 
(àrea de recàrrega, estructura de l'aqüífer, funcionament hidràulic , etc.) i el risc 
de pol·lució de les activitats antròpiques (influències externes) . 

Aquestes zones, depenent dels paràmetres esmentats, solen ser tres : 

Zona de protecció immediata: Com que l'aqüífer sol estar molt a prop de la 
superfície , es tracta de salvaguardar aquesta àrea a fi d'evitar possibles 
filtracions d'elements estranys. En aquesta zona resten excloses totes les 
activitats antròpiques i l'estacionament o el pas de persones i animals. És la 
zona d'ubicació del brollador. 

Zona de protecció intermèdia: Menys vulnerable que l'anterior, perquè la 
impermeabilització es més gran i amb menys perill de filtracions , ja que 
habitualment està força allunyada del punt de surgència del brollador. Aquesta 
zona sol ser compatible amb alguna activitat agrícola, però és restrictiva per a 
les de tipus urbanístic i industrial. En cas que s'hi autoritzin aquestes activitats, 
es fa sempre amb mesures preventives i correctores a fi d'evitar qualsevol risc. 

Zona de protecció final: És la zona més allunyada del brollador i, per tant, 
amb molt poc risc, tota vegada que les activitats antròpiques solen ser mínimes. 
Tan sols se senyalitza preventivament. 

Com es pot deduir per la descripció feta , aquestes mesures proteccionistes 
no solament incideixen positivament en el medi , sinó que fins i tot el milloren, ja 
que ajuden a preservar-lo. 
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La segona, el procés d'envasament i comercialització, té incidències en el 
medi diferents de la primera, que detallarem tot seguit amb punts de vista 
diversos, segons que es tracti d'envasos de vidre o de plàstic i de les caixes de 
cartró. 

Envasos de vidre 
Cal tenir en compte, en primer lloc, la necessitat d'higienitzar-los abans de 

poder-los omplir. Per fer-ho, cal passar els envasos per una màquina de rentar, 
lògicament de gran capacitat i el funcionament de la qual és a base d'aigua a 
pressió a una determinada temperatura (normalment 60°). Com a detergent, 
fins ara s'usa la sosa càustica. Actualment, s'està experimentant amb altres 
detergents biodegradables que tinguin el mateix poder higienitzant. 

La incidència en el medi ambient de la sosa càustica és evident. Es tracta 
d'un producte abrasiu , i si l'utilitzem en grans quantitats, pot tenir un efecte 
directe sobre les aigües residuals si no es disposa d'una planta depuradora que 
n'elimini l'impacte. 

Un altre aspecte a considerar en els envasos de vidre és que siguin o no 
retornables . En el primer cas , com que la utilització es múltiple (diverses 
utilitzacions) , únicament parlaríem de l'impacte anteriorment descrit de la seva 
higienització. 

En el segon cas , com que són envasos d'una sola utilització , l'impacte 
directe, a més de la higienització, és la recollida o el reciclatge de les ampolles. 
Malauradament, i Andorra no n'és l'excepció, encara un gran percentatge de les 
botelles buides van a parar a un forn incinerador, amb totes les conseqüències 
negatives que això comporta. 

Per aquests motius , els envasos de vidre de tots els formats s'estan 
substituint cada vegada més per envasos de plàstic, excepció feta dels 
destinats a una part de la restauració, que per qüestions purament d'estètica i 
màrqueting continuen preferint l'envàs de vidre. 

Algun país europeu amb legislacions molt rígides com és el cas de 
Dinamarca, únicament autoritza a envasar l'aigua en envasos de vidre. 

Envasos de plàstic 
En referir-nos als envasos de plàstic, farem una breu exposició del que són, 

o com es defineixen, tant el PVC com el PET, a fi de tenir més elements de 
judici a l'hora de parlar del seu impacte en el medi. 

El PVC, policlorur de vinil, és un dels plàstics més antics i més importants 
que es fabriquen a l'Europa occidental des de l 'any 1913 i que s 'ha 
desenvolupat posteriorment a partir del1931 (discs de vinil). 

És un material de síntesi constituït per unes molècules gegants, els 
polímers , formats a la vegada de molècules de clorur de vinil , un monòmer 
compost de carboni (C) , hidrogen (H) i clor (CL) . 

Actualment, el carboni i l'hidrogen procedeixen fonamentalment del petroli . 
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El clor s'extrau del clorur sòdic (NaCI), és a dir, de la sal. 
De l'electròlisi del clorur sòdic s'obtenen, en quantitats equivalents , clor (que 

a més d'utilitzar-se en la fabricació del PVC, és la base de molts productes 
indispensables per a la química o l'agricultura, sense parlar del lleixiu) i sosa 
(que també s'utilitza en la fabricació de cristall , paper, alumini , etc. ) 

El 57% del PVC és d'origen mineral (NaCI). 

ESTRUCTURA DEL PVC 
SAL 

~ CVM 
Clorur de vinil monòmer 

PETROLI/ 

PVC 
Policlorur de vinil 

El PVC és un material la qualitat del qual està rigorosament controlada i 
regulada des del mateix instant de la seva fabricació fins arribar a mans del 
consumidor. 

El clor és un producte potencialment perillós. Però com a element constitutiu 
del PVC, no es pot separar. La combustió del PVC no allibera clor en cap cas. 
(Mètodes definits per la UE , directiva 78-142). 

El PVC s'utilitza des de fa desenes d'anys per a la presentació dels aliments 
i en aplicacions mèdiques. Autoritzat pel ministeri francès de la salut per a 
l'envasament d'aigua (Dr. B. Ninard, metge director de la secció d'estudis 
hidrològics i termals del Laboratori Nacional de la Salut Pública, 1973). 

El clorur de vinil (CVM) , polimeritzat per fabricar el PVC , és objecte de 
draconianes mesures de protecció en els llocs de treball i els entorns de les 
fàbriques . 

El PVC, inscrit en la farmacopea i aprovat pels toxicòlegs , ofereix en l'entorn 
mèdic i hospitalari la seguretat dels productes econòmics d'un sol ús. Està 
sotmès a normes de qual itat molt estrictes, tant a Europa com en altres zones. 

Incidència en el medi 
Igual que la resta de materials , també el PVC es planteja el problema de la 

destrucció dels residus. 
Els residus plàstics , com la resta de residus , poden ser tractats de tres 

maneres: dipositar-los en abocadors, incinerar-los o reciclar-los . El contingut en 
brossa del PVC a escala mundial oscil ·la entre el 0,5 i 1'1 ,5%. 

-Dipositar-lo en abocadors: El PVC, com el vidre o els metalls , no és 
biodegradable. Aquest és un dels seus avantatges, especialment referent a la 
seva utilització com a envasos. 

No es pot exigir d'un envàs alts rendiments en el compliment de les seves 
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funcions (apilament, transport i conservació) i demanar-li a la vegada que pugui 
degradar-se en un període de temps raonable . 

En ser inalterable, el PVC no contamina les capes freàtiques pròximes als 
abocadors. Precisament se solen utilitzar làmines plàstiques de PVC per 
assegurar l'aïllament de determinats productes tòxics portats als abocadors. 

Els residus de PVC posats als abocadors contribueixen a consolidar-hi les 
masses de brossa . Aquesta propietat s'utilitza a França en un sistema 
(plasterre) de consolidació de terres . (M. Coulet, Plastiques: vie et mort des 
emballages, març de 1987). 

-Incinerar-lo: Incinerat amb altres brosses, el PVC els aporta el seu valor 
calòric. 

Com que el seu contingut en carboni (38,4%) és reduït, el PVC , en ser 
incinerat, desprèn menys C02 que altres materials. Per això la seva incidència a 
l'efecte hivernacle causat pel gas carbònic es mínima. 

La combustió de PVC aporta entre un 30 i un 50% de l'àcid clorhídric 
desprès per les incineradores. Una part és neutralitzada pels altres components 
de les brosses i la resta s'emet en forma de gas. Normatives comunitàries molt 
estrictes obl iguen a instal ·lar depuradores en les estacions d'incineració de 
brossa. En tot cas , l'àcid clorhídric és bastant menys tòxic que altres gasos que 
es desprenen de la combustió d'altres materials orgànics. 

-Reciclar-lo: Les tendències actuals estan orientades cada vegada més 
cap a aquest sistema. Això requereix indiscutiblement una preselecció de 
brosses. Però els costos elevats i la manca de mentalització de la població fan 
que la posada en marxa s'allargui més del que seria desitjable. Tanmateix la 
nova Llei d'envasos i residus d'envasos marca unes directrius, com veurem 
més endavant, que obliguen de manera ferma a seguir aquest camí. 

EL PET, polietilè tereftalat (polièster) , és un plàstic relativament nou al 
mercat i que els últims anys s'està fent servir com a substitut del PVC en els 
envasos de begudes refrescants , i de manera particular de les aigües 
envasades. 

Totes les particularitats explicades pel PVC són aplicables al PET. Les 
diferències entre un i altre es troben bàsicament en la composició química: 

El PET no conté clor, però conté ftalats. 
El PET és un polímer; el PVC és un polièster. 
La combustió del PET comporta més cost d'energia que la del PVC. 
Malgrat això , encara no existeixen estudis tan exhaustius com per al PVC 

per poder determinar de manera fefaent si l' impacte en el medi de la utilització 
del PET és igual o diferent al del PVC. Algunes informacions apunten que el 
reciclatge del PET és més fàcil que el del PVC. 

El cartró: En aquest residu d'envasos i embalatges , la pràctica habitual és el 
reciclatge . La cultura popular, i més encara la industrial, per ser la que més en 
rep l'impacte, està mentalitzada per canalitzar tots els esforços en la selecció 
d'aquesta deixalla, que habitualment es recull per ser. reciclada. 
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És molt poc freqüent incinerar el cartró , sobretot si es tracta del d'ús 
industrial , però si es fa, l' impacte a l'atmosfera és molt inferior al d'altres 
productes orgànics . 

Reflexió 
Amb tot , tal vegada el més important i el que més cal ressaltar a l'hora de 

parlar de la incidència d'aquests residus sobre el medi ambient és la lectura que 
podem fer de la nova reglamentació comunitària. 

La Llei d'envasos i residus d'envasos, segons la directiva comunitària 
94/62CE, fixa una sèrie de terminis per dur a terme les directrius que n'emanen. 
Les més importants són les següents: 

• Reciclar un mínim del 15% en pes de tots els materials de residus 
d'envasos generats , amb un mínim del 10% en pes per cada tipus de material. 

• Es quantifica l'objectiu de prevenció d'un 10%, és a dir, s'haurà de reduir 
almenys el 1 0% en els envasos generats. 

• S'estableix que un sistema integrat de gestió es faci càrrec de tots els 
residus d'envasos i envasos usats , separats per materials. 

En definitiva, el que es pretén és redui r l'impacte sobre el medi ambient i 
evitar obstacles en el comerç intracomunitari , que en la pràctica es tradueix en 
un nou factor de competitivitat per a les empreses. 

A fi de facilitar o implicar-se en aquest compromís , es crea un distintiu , que 
tots els envasos han de portar gravats, denominat el punt verd , com a símbol 
ecològic. 

Dades de fabricació, envasament i comercialització d'aigua a Andorra 
Andorra participa en el mercat de les aigües envasades des de l'any 1972. 

La Societat Andorrana d'Aigües Minerals SADAMSA comercialitza la seva aigua 
Aigua d'Andorra Font d'Arinsa/, del brollador de les fonts d'Arinsal. 

L'evolució del procés de fabricació d'envasament i comercialització ha estat 
paral-lela a la dels nostres països veïns, Espanya i França. Va començar amb 
envàs de vidre , però davant les dificultats de trobar-lo i sobretot el cost del 
transport i el problema d'higienització de les ampolles, va decidir-se pels 
envasos de plàstic PVC i polietilè a partir de l'any 1975. Des d'aleshores es van 
fabricar ampolles de PVC d'1 ,5 I, de 0,75 I i de 0,33 I, i la garrafa de polietilè de 
5 I l'any 1989. 

Tot seguit , els mostrarem unes dades referents als últims cinc anys. S'hi pot 
apreciar l'evolució que, tal com hem dit, ha estat molt semblant a la d'Espanya. 

Consum d'aigua envasada a Andorra 
Actualment, podem trobar al nostre mercat tota mena de marques d'aigües 

envasades provinents de països comunitaris , que competeixen amb la nostra 
Aigua d'Andorra Font d'Arinsal. 
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Conclusió 
El que caldrà tenir en compte en definitiva, no sols als països comunitaris , sinó també 

als països tercers , en aquest cas el nostre, Andorra, i que a molt curt termini haurem 
d'assumir si no volem quedar despenjats i ser competitius amb els nostres veïns, pel que 
fa a la incidència dels residus al medi ambient, és el següent: 

• Buscar la manera, i obtenir resultats significatius , de recollida, de separació i de 
reciclatge dels residus per satisfer els objectius del 2001 que marca la directiva com a 
data màxima d'adaptació, a uns costos raonables i que a la vegada estiguin acceptats 
pels ciutadans consumidors . 

• Desenvolupar el reciclatge del PET, com a material alternatiu al PVC, buscant 
veritables solucions (reciclatge químic, aplicacions d'embalatge, etc.), amb l'ajuda de 
recicladors. 

• Incrementar l'ús d'embalatges de plàstic com a combustible en aplicacions 
industrials, a més de la incineració de les brosses de casa. 

• Provar que els impactes mediambientals de les botelles PET d'ús únic reciclable són 
inferiors als dels embalatges retornables , per evitar una generalització d'aquest tipus 
d'embalatge a Europa. 

• Demostrar la nostra capacitat de rebaixar el pes dels nostres embalatges, a fi d'evitar 
plans de prevenció dràstics, que podrien perjudicar encara més la nostra competitivitat. 

• Limitar el cost administratiu que pot representar el sistema, de conformitat a les 
exigències essencials per ser competitius amb Europa , amb les nostres aigües 
envasades. 

Andorra no pot ni ha de quedar-se al marge d'Europa, en cap aspecte, i el medi 
ambient és un dels aspectes i factors més importants. 

Josep M. Grau i Farràs 
Perit mercantil diplomat en empresarials i director de SADAMSA 
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Biodiversitat: 
Andorra i l'arca 
deNoè 

La crisi de la biodiversitat és , sens dubte , un dels majors problemes 
d'aquest final de segle , i serà, segurament, un dels reptes principals del 
segle que ve . La conservació de la diversitat biològica ja no és només una 

preocupació dels científics , sinó que s'ha estès a tota la societat, amb una certa 
conscienciació de la magnitud del problema . Frenar la desaparició de la 
diversitat biològica és , avui , una preocupació general , amb implicacions 
múltiples. Lluny de ser només una crida ecologista a favor de tal o tal espècie , la 
conservació de la biodiversitat ens obliga a canviar els nostres sistemes de 
valors , tant a escala social i cultural com política i econòmica. Per primera 
vegada en la seva història, la Terra pateix una crisi tan important que el mateix 
procés evolutiu , i la continuació de la vida sobre el planeta es troben amb un 
punt interrogant de cara al seu futur. 

Des de fa uns vint anys , una nova disciplina científica , la biologia de la 
conservació , a mig camí entre recerca fonamental i gestió , intenta trobar 
resposta a aquesta crisi de diversitat, mitjançant l'estudi de la biodiversitat, els 
seus mecanismes de funcionament i les conseqüències de la seva desaparició . 
L'emergència de la situació i la magnitud del problema fan que, molt sovint, els 
biòlegs de la conservació hagin de treballar sense un reconeixement total de 
tots els elements implicats en el problema. La biologia de la conservació ha 
estat molt sovint assimilada a una mena d'arca de Noè del segle XX , dedicada a 
salvar una mostra de cada forma de vida del planeta . Més que uns Noès 
moderns, els biòlegs de la conservació treballen per entendre uns mecanismes 
encara poc coneguts , però dels quals , paradoxalment , depèn el futur de 
l'espècie humana. 

Tot i l'aspecte global del problema, la falta de coneixements i l'emergència 
de la situació fan que qualsevol iniciativa, fins i tot localitzada, pugui ser d'un 
interès insospitat . Segons un dels principis bàsics de la biologia de la con-
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servació , la solució a la crisi actual de la biodiversitat requereix "pensar 
globalment, i actuar localment". 

Després de definir breument el concepte de biodiversitat, analitzarem dos 
casos que il ·lu stren la situació a Andorra , abans de mirar qu ines són les 
implicacions i les necessitats de la gestió de la diversitat biològica al nostre país. 

I. Conceptes bàsics de biodiversitat i presentació de la crisi actual 

El concepte de diversitat biològica apareix l'any 1980 quan Norse i McManus 
l'utilitzen per primera vegada per designar la variabilitat específica i genètica 
dels organismes (Norse & McManus , 1980). El terme "biodiversitat" apareix 
l'any 1985 com a contracció de les paraules "diversitat biològica", en la 
presentació per Walter G. Rosen d'un Fòrum nacional sobre biodiversitat a 
Washington DC (Wilson & Peter, 1988). 

La primera concepció que tenim de la biodiversitat és generalment la 
quantitat d'espècies que ens envolta . Tot i que aquesta definició sigui 
parcialment exacta, el significat complet de biodiversitat és molt més ampli , i 
més complex. El concepte general de biodiversitat, o diversitat biològica, es 
refereix al conjunt i a la varietat de les formes de vida, en un lloc i en un 
moment donat, resultant de la història evolutiva d'aquests organismes i de les 
seves interaccions amb els factors abiòtics en els quals es desenvolupen. 
Aquesta definició posa en evidència quatre conceptes clau: (1) els nivells 
d'organització biològica i ecològica i les seves interaccions, (2) el nombre (la 
quantitat) de les diferents unitats biològiques dins els di ferents nivells , (3) la 
influència i el grau de similitud en els caràcters o les funcions que aquestes 
unitats biològiques assumeixen en cada nivell , i (4) la configuració espacial de 
les unitats biològiques dins de qualsevol nivell (Mooney et al., 1995) . El 
concepte de biodiversitat s'acostuma a subdividir en tres nivells de diversitat: la 
diversitat genètica, la diversitat específica i la diversitat ecològica (o diversitat 
d'ecosistemes). 

La diversitat genètica representa les variacions heretables dins i entre les 
poblacions. Bàsicament, resideix en les variacions de seqüències dels quatre 
parells de bases que , com a components dels àcids nucle ics (p.e. ONA) , 
constitueixen el codi genètic de cada organisme . Les noves variacions 
apareixen en els indiv idus mitjançant mutacions a nivell dels gens o dels 
cromosomes i, en els organismes de reproducció sexuada, es transmeten dins 
les poblacions per recombinacions . S'estima que en un organisme tan petit com 
una mosca del vinagre, el nombre de recombinacions possibles de les diferents 
formes de cada seqüència genètica supera el nombre d'àtoms contingut en 
l'univers. La diversitat genètica també inclou altres nivells d'organització, com 
ara l' índex de ONA per cèl ·lula, el nombre i l'estructura dels cromosomes ... 
Aquesta variabilitat genètica és el material sobre el qual actuen els mecanismes 
evolutius i de selecció. Així , doncs, el significat de la diversitat genètica és 
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bastant lògic: permet l'actuació dels canvis evolutius naturals i de les seleccions 
artificials de reproducció , així com l'adaptació dels organismes als canvis 
naturals o artificials, ràpids o lents, de l'entorn en què viuen. 

La diversitat específica representa el conjunt d'espècies presents en una 
zona determinada. És la noció més intuïtiva que tenim de la biodiversitat i repre
senta generalment un nombre d'espècies o un índex de diversitat o de riquesa 
específica (nombre d'espècies presents en un lloc o un hàbitat) . Actualment 
s'han descrit 1,75 milions d'espècies, i s'estima que el total de les formes de 
vida del planeta podria situar-se entre 1 O i 50 milions d'espècies. Les aproxima
cions més conservadores apunten a uns 12,5 milions d'espècies. El nivell 
específic és generalment vist com el més natural per a l'aproximació del con
cepte de biodiversitat, i també com el més explícit. En efecte , és generalment al 
nivell específic que es focalitzen els estudis dels mecanismes evolutius , i 
l'aparició de les espècies és un dels pr incipals factors de governació de la 
biodiversitat. En contrapartida, les espècies no poden ser plenament definides i 
enumerades per la sistemàtica actual en alguns grups, i el concepte d'espècies 
varia considerablement entre els grups d'organismes. Això fa que el nivell 
específic sigui difícilment utilitzable per aquests grups. El nivell específic té 
implicacions en el concepte de biodiversitat no únicament pel sol fet , intrínsec, 
d'existència de les espècies , sinó també per les implicacions ecològiques i el 
paper de les espècies en els processos i els mecanismes de funcionament dels 
ecosistemes. 

La diversitat ecològica (o diversitat d'ecosistemes) es refereix al conjunt 
d'ecosistemes i a la varietat de les seves estructures i interrelacions . La 
delimitació exacta d'aquest nivell roman difícil a causa del nombre important de 
mètodes de definicions i classificacions dels ecosistemes a escala global. Una 
de les definicions més comunes es basa majoritàriament en termes de 
vegetació , i representa , llavors, l'hàbitat de les espècies , i per tant, el seu 
potencial de supervivència i reproducció . En la seva definició teòrica , la 
diversitat ecològica inclou també els processos i mecanismes de funcionament 
dels ecosistemes, dels quals els nostres coneixements són encara més limitats, 
i també els elements abiòtics. El nivell ecològic té implicacions importants en la 
definició de la biodiversitat, no sols pel potencial de supervivència que 
representa per al nivell específic mitjançant l'hàbitat, sinó també pel benestar i 
la supervivència de l'espècie humana. En efecte , la majoria de recursos que 
acostumem a treure de la natura (aliments, medicines, combustibles ... ) són fruit 
de diversos ecosistemes, i l'aspecte purament antropocèntric i utilitari de la 
biodiversitat deixa veure que sense una diversitat ecològica suficient, aquests 
recursos que acostumem a explotar sense límit s'acabaran ben aviat. 

Per integrar-se totalment en el concepte global de biodiversitat, els nivells 
anteriors s'han d'agrupar en tres factors , components essencials de la 
biodiversitat: els factors estructural , funcional i de composició (Noss, 1990). Tot 
i que la subdivisió del concepte general de biodiversitat faci la seva comprensió 
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més senzilla, no cal oblidar que cada nivell és estretament vinculat amb els 
altres i que la biodiversitat forma un conjunt de diferents aspectes i escales, 
però incondicionalment associats entre ells. Sense diversitat ecològica no hi ha 
diversitat d'hàbitat i, consegüentment, no hi ha diversitat d'espècies. La pè~dua 
d'una o altra diversitat específica o ecològica comporta inevitablement una 
pèrdua de diversitat genètica. I sense una diversitat suficient de gens, no hi ha 
diversitat d'espècies ni d'ecosistemes. 

El concepte de biodiversitat, com tots els conceptes biològics , no és un 
concepte fix , i els patterns de diversitat biològica evolucionen amb el temps i 
l'espai. La biodiversitat augmenta o es redueix, apareix o desapareix, s'adqui
reix o es perd. En aquesta dinàmica evolutiva, la biologia de la conservació té 
en compte l'existència d'un índex natural d'extinció , o extinció de fons ("ex
tinction background"), a l'origen del procés evolutiu , i al ritme del qual les espè
cies desapareixen (Soulé , 1983: Barbault et al., 1995). No totes les extincions, 
però, poden ser atribuïdes a causes naturals. 

Les 1,75 milions d'espècies descrites fins avui representen només una 
ínfima part de la diversitat total del planeta (un 14% amb la base de 12,5 milions 
d'espècies existents). Alguns grups són bastant coneguts , mentre que altres 
són pràcticament inexplorats (vegeu annex 1). En contrapartida , segons un 
estudi del WCMC (Worls Conservation Monitoring Center) , 484 espècies 
animals (majoritàriament vertebrats) i 654 espècies vegetals (majoritàriament 
plantes fanerògames) han estat classificades com a extingides des del 1600. 
L'índex d'extinció en aquest període ha augmentat dramàticament en grups 
com ocells i mamífers. Des del 181 O, s'han extingit prop de tres vegades més 
de mamífers i ocells (112 espècies) que entre el 1600 i el 181 O (38 espècies) 
(WCMC, 1992). Si estimem l'índex d'extinció de fons a un mamífer cada 200 
anys, les vint extincions registrades des del principi de seg le ens donen un 
índex d'extinció quaranta vegades superior a la "mitjana". De la mateixa 
manera, suposant que l'esperança de vida d'una espècie d'ocell és de 5 a 1 O 
milions d'anys , les més de 2.000 espècies extingides durant els últims 2.000 
anys, majoritàriament per raons humanes, ens donen un índex 1.000 vegades 
superior a l'índex d'extinció de fons (Barbault et al. , 1995). Així , doncs, l'any 
1988, 1.029 de les 9.000 espècies d'ocells descrites (11 %) estaven amena
çades d'extinció a més o menys curt termini (Collar & Andrew, 1988), i l'any 
1994, aquesta xifra passava a ser de 1.111 (12 ,5%) (Collar & Crosby, 1995). El 
mateix estudi afegeix que un 80% de les altres espècies pateixen un descens 
important de població, i que s'espera que 400 espècies d'ocells desapareguin 
definitivament d'aquí a 100 anys, de les quals 200 desapareixeran d'aquí a 20 
anys. De la mateixa manera, s'estima que, el 1995, el 18% dels mamífers, el 
5% dels peixos i el 8% de les plantes estaven amenaçades d'extinció a més o 
menys curt termini (WCMC , com pers. 1995), i la forta proporció d'espècies 
desconegude s en alguns grups dei xa pensar que aquestes x ifres són 
amplament subestimades . 
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Annex I. 

Estat actual de coneixement i magnitud de la crisi de la biodiversitat. 

Aproximació a l nombre d'espècies descrites fins la data, nombre d'espè<:ies estimat, i precisió de l'est imació 
(--: molt baixa.-: baixa. -: moderada. _ .... : molt bona) (Mcxfificat de McfTc 1997, UNEP 1995). 

Fi lurn Nombre d'espècies Nombre d'espècies estimat Estimació 
descrites 

.......................................................................... 
mitjana Minim. Màxim 

Virus 4.000 50000 1.000.000 400.000 

Bacteris 4.000 50.000 3.000.000 1.000.000 

Fongs 72.000 200.000 2.700.000 1.500.000 

Protozous 40.000 60.000 200.000 200.000 

Algues 40.000 150.000 1.000.000 400.000 

Plantes 270.000 300.000 500.000 320.000 

Ncmàtodcs 25.000 100.000 1.000.000 400.000 

Crustacis 40.000 75.000 200.000 150.000 

Arilchnids 75.000 300.000 1.000.000 750.000 

Insectes 950.000 2.000.000 I 00.000.000 8.000.000 

MoHuscs (?) 70.000 I 00.000 200.000 200.000 

Chordata 45.000 50.000 55 .000 50.000 

Alt res 115.000 200.000 800.000 250.000 

Total 1.750.000 3.635.000 111.655.000 13.620.000 

Nombre d 'espècies considerades com a menaçades pel WCMC el1 995. 
(WCMC, ron~~pc~r~s ~I 9~9~5L) ________________________________ __ 

Grup En perill Vulnerable Rar Indeterminat Total 
d 'extinció 

Mami fers 177 199 89 

Ocells 188 24 1 257 

Rèptil s 47 88 79 

Amfibi s 32 32 55 

Peixos 158 226 246 

Invertebrats 582 702 422 

Plantes 3632 5687 11485 

Nombre d 'espècies extingides des de 1600. 

(WCMf... rom . pcr~J22~.L--.. -------·--------
Grup Nombre d 'espècies 

ext ingides des de 1600 
··----· -- ·------·---------· ·-··---·---·-··--······· 

68 

176 

43 

14 

304 

941 

5302 

400 

533 

862 

257 

133 

93 4 

2647 

26106 

Vulnerable 

C.J Endangcrcd 

B írilicnl 

Percentatge 
descrit 

1.0 

0,4 

4_8 

20.0 

10.0 

84.3 

6,2 

26.7 

10.0 

11 ,8 

35.0 

90.0 

46.0 

~ :----¡ :-' 

Precisió 
estimació 

(--1 

(--) 

(+) 

(--) 

(-- ) 

(+) 

(-) 

(+ ) 

(+) 

(+) 

(+) 

(++) 

(+) 

MoHuscs 191 

Ocells 115 

Mamífers 58 

Altres grups 120 

Total animals 484 
:::illllillllll 

O 5 I O I ' 20 10 40 '0 f>O 70 RO 90 I 00 
Plantes 654 

Previ,ic) d 'ulincioru d'especies d' oc-db en el' 100 pnhim' 
any~ J~gon~ el c rileri de poblaciom ü11 bk:t 
(mod1fica1 dc Colla r el al . . 1995) 
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Les causes per les quals una especie pot desaparèixer són diverses, i 
s'acostuma a dividi r-les en dues grans categories: les causes directes (perse
cució, explotació excessiva, col ·leccionisme ... ) i les causes indirectes (destruc
ció o alteració de l'hàbitat) . La pèrdua de l'hàbitat d'origen, la introducció de 
depredadors o competidors i l'explotació excessiva són les causes principals de 
desaparició de les espècies (fig . 1-1 ). 

Fig. l - l : Principals amenaces responsables de la desaparició dels ocells. 
(modilicatdc Collar et a/., 1994) 

d'amenaça Espècies afectades 

Destrucció o alteració de l' hàbitat 51 ,9"/o 

Poblacions d' efectius o àrea de distribució reduïts (resp. indirecte) 23 ,2% 

Caça, persecució, captura, explotació excessiva 7,6% 

Introducció de noves espècies (competidors, depredadors, paràsit s) 5,8% 

Causes naturals (induïdes per uns altres fa ctors) 3,3% 

Comerç nacional I internacional, col·leccionisme 2,6% 

Causes desconegudes I no documentades 2,5% 

Pertorbació directe o ind irecte per l' home 1,5% 

PoHució, pesticidis i enverinament indirecte 0,3% 

L'explotació excessiva és potser la causa d'extinció més intuïtiva, i és , 
efectivament, responsable d'algunes desaparicions de grans mamífers i altres 
espècies carismàtiques. Tot i això , en terme de pèrdues globals de biodiversitat, 
l'explotació excessiva és molt menys important que les causes indirectes de 
desaparició. Malgrat això, la sobreexplotació afecta de manera selectiva unes 
espècies considerades, o antigament considerades com a recursos explotables 
(espècies cinegètiques , espècies d'ús comercial o agríco la ... ) i comporta, 
doncs , unes implicacions importants pel que fa a la gestió de ls recursos 
naturals. L'explotació excessiva, a més, actua sovint de manera sinergètica 
amb les causes indirectes , amplificant els efectes d'aquestes últimes. La 
introducció d'espècies al·lòctones és un factor important d'amenaça per als 
tàxons localitzats. Tot i que aquest fenomen sigui essencialment documentat en 
els ecosistemes insulars (com en el cas de la serp fosca de ls arbres , Boiga 
irregularis, introduida a l'illa de Guam als anys cinquanta i responsable de la 
desaparició de tots els ocells forestals de l'i lla) , els casos de competició o 
exclusió d'espècies , després de la introducció d'un nou tàxon, també són un 
factor important en els ecosistemes continentals. 

Finalment, la pèrdua de l'hàbitat d'origen , per modificació o destrucció , és el 
factor principal de desaparició de les espècies. També és un factor important 
pel que fa a la biodiversitat , atès que afecta no únicament la diversitat 
específica, sinó que també afecta la diversitat ecològica i consegüentment la 
diversitat genètica. En les pròximes dècades, cal afegir una nova causa indirec-
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ta que pot afectar, i afectarà, la biodiversitat: el canvi climàtic global que viu el 
planeta. Les previsions apunten que, a causa del canvi climàtic, la temperatura 
mitjana del planeta augmentarà d'1 a 3 graus Celsius durant el segle vinent. 
Paral -lelament, es calcula que cada pujada d'1 grau desplaçarà els límits de 
tolerància de les espècies terrestres de 125 km cap als pols i de 150 m d'alçada 
en els ecosistemes muntanyencs. Moltes espècies no seran capaces de fer 
aquest desplaçament i de redistribuir-se prou ràpidament. Aquestes espècies 
desapareixeran inevitablement i la seva desaparició implicarà uns canvis 
important en l'estructura i les funcions dels ecosistemes relacionats. 

Il. Situació d'Andorra dins el marc de la crisi global 

S'han fet pocs estudis sobre la biodiversitat d'Andorra , i encara menys sobre 
el seu seguiment. Tot i això, la posició biogeogràfica del país, així com la del 
conjunt pirinenc, deixen pensar que el territori andorrà es deu beneficiar d'una 
diversitat biològica elevada. En efecte , els Pirineus, a l'igual del Caucas i al 
contrari de les altres serralades europees, estan orientats d'est a oest (totes les 
altres ho són de nord a sud), i ocupen, a més, tot l'espai entre dos mars. En 
conseqüència, les dues serralades formen una barrera important per a les 
espècies no adaptades als entorns de muntanya, i alhora, un pas obligat entre 
Euràsia i Àfrica, una cruïlla migratòria per a totes les espècies de pas i, de 
manera més general , per a totes aquelles espècies que es van desplaçar cap al 
nord o cap al sud durant les èpoques glacials. La feble diversitat d'un entorn de 
muntanya es veu compensada, doncs, en el cas dels Pirineus, per una història 
evolutiva que augmenta aquesta diversitat. Més que fer un inventari dels 
coneixements que tenim de cada grup taxonòmic present al Principat, que es 
pot trobar en el treball de Palau i Argelich (1 998) , analitzarem dos casos 
particulars que il -lustren la situació de la biodiversitat a Andorra. 

1. Llista vermella dels ocells d'Andorra: bioindicadors de la biodiversitat 
Considerats com uns bons indicadors de la qualitat del medi ambient, els 

ocells donen una aproximació bastant fidel de l'estat de la diversitat biològica. 
Aquest grup, per la seva relativa facilitat d'observació i d'estudi , també és un 
material privilegiat per als estudis de biodiversitat (inventaris, seguiments ... ). 
L'any 1999, l'ADN (Associació per a la Defensa de la Natura) publicarà l'A tles 
dels Ocells Nidificants d'Andorra. Amb un inventari exhaustiu de tot el territori 
andorrà i el seguiment d'algunes espècies durant els sis anys que va durar el 
treball de camp, aquest estudi (sense precedent en el cas d'Andorra) donarà 
una visió global de les poblacions d'ocells de les Valls. D'aquest treball s'ha 
pogut extreure una classificació de les espècies d'ocells que nidifiquen a 
Andorra segons les amenaces que pateixen i el seu ri sc d'extinció . El detall de 
la classificació i la situació de cada espècie es presenten en la figura 2-1 (a ib). 
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Fig. 2-1 a: Situació general dels ocells nidificants d'Andorra (Anàlisi ACM, representació plana i tridimencional 
(emmarcat) dels 3 primers factors). (Semen e Guilart, en prep. ) 
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Fig. 2-1 b: Proporció dels ocells d'Andorra en cada categoria 
de la llista vermella (Semene Guitart, en prep.) 
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De les 109 espècies que es reprodueixen al Principat, 43 (39%) presenten 
problemes de conservació a més o menys curt termini . Les 3 primeres 
categories de classificació (en perill d'extinció vulnerable i rar) totalitzen 23 
espècies, de les quals 6 possiblement ja han desaparegut de les Valls (5 ,5%). 
Cal destacar també la posició descentrada del grup d'espècies cinegètiques , 
agrupades a la dreta i a baix del gràfic. Aquesta posició és el testimoni d'un 
estat de salut preocupant del conjunt d'aquestes espècies, i posa de manifest la 
necessitat d'una gestió correcta i eficient de les seves poblacions per tal d'evitar 
que es desplacin cap a una categoria superior. 

La proporció d'ocells extingits també és molt preocupant, atès que correspon 
a la meitat del percentatge mundial , en una zona d'estudi de només 468 km 2 

que representa el territori andorrà. Les espècies afectades , a més, es 
consideren habitualment uns bons indicadors de l'estat de l'entorn natural : 
blauet (A/cedo atthis) , o d'antiga utilització per l'home: colom roquer ( Columba 
livia) o xixella (Columba oenas). De les espècies globalment amenaçades (en 
perill d'extinció , vulnerables i rares) , la pèrdua o la modificació directa o 
indirecta de l'hàbitat és la responsable majoritària de la situació d'aquestes 
espècies en el 70% dels casos , i la persecució directa o indirecta, legal o 
il ·legal , en el 50% dels casos. 

Andorra sembla, doncs, presentar un problema greu de modificació dels 
hàbitats. Aquest fet es converteix en una pèrdua de diversitat específica, però 
també en una reducció de la dive rsitat ecològica mitjançant la desaparició 
d'ecosistemes. L'aspecte genètic no es pot quantificar amb aquest exemple, tot 
i què és clar que la pèrdua de diversitat específica i ecològica comporta 
inevitablement una disminució de la diversitat genètica. 

2. La perdiu xerra i la diversitat genètica 
La perdiu xerra és un ocell de l'ordre dels gal -liformes, vinculat als sistemes 

oberts i semioberts del paleàrtic. El gènere Perdix és molt heterogeni , i s'han 
arribat a descriure fins a 1 O espècies i subespècies de perd ius al llarg de la 
seva àrea de distribució. La zona pirinenca, la cantàbrica i el sistema ibèric 
septentrional es caracteritzen per la subespècie hispaniensis, perdiu xerra 
pirinenca, o perdiu xerra de muntanya, adaptada als entorns muntanyencs i 
diferenciada genèticament i morfològicament de les altres subespècies . Des del 
principi del segle XX , la perdiu xerra ha patit , arreu de la seva àrea de 
distribució, un descens important de les seves poblacions, sovint per causes 
desconegudes, tot i que la pèrdua de l'hàbitat d'origen de l'espècie , accentuada 
per una pressió cinegètica excessiva, sembla ser a l'origen de la majoria de 
casos documentats. 

Un dels sistemes utilitzat per frenar aquesta desaparició progressiva ha 
estat la repoblació dels territoris de caça amb ocells de granja, la majoria dels 
quals, d'origen de plana (Perdix p. Perdix i Perdix p. armoricana). En el cas 
d'Andorra, els responsable cinegètics fan aquestes repoblacions des de fa més 
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o menys deu anys. Tot i que l'èxit d'aquestes repoblacions és mínim (fig . 2-2 i 
Semene Guitart, en prep.), el fet d'alliberar ocells al ·lòctons sense cap mena de 
seguiment o d'estudi preliminar de viabilitat pot posar seriosament en perill la 
biodiversitat local i fins i tot, com en el cas de la perdiu xerra, tenir l'efecte 
contrari a l'esperat i amenaçar la supervivència de l'espècie o de la subespècies 
que es volia protegir. En efecte, les soques pirinenca i de plana de perdiu xerra 
no sols presenten diferències morfològiques i genètiques, sinó que, a més, la 
perdiu pirinenca presenta unes adaptacions fisiològiques i comportamentals al 
seu entorn natural que no posseeix la perdiu de plana. Aquestes adaptacions, 
com per exemple una data de posta retardada o uns comportaments de 
resistència a la neu , afecten directament la supervivència dels ocells i, amb 
l'encreuament d'una perdiu de plana amb una perdiu pirinenca, la probabilitat 
que es perdin aquests comportaments és d'un 50%. Des del punt de vista 
poblacional i reproductor , això es tradueix no sols en la pèrdua de la parella 
mixta (la perdiu xerra és fidel a la seva parella), sinó també de la meitat de la 
seva descendència, cosa que afectarà de manera inevitable el potencial 
reproductor de la població , baix per naturalesa. A més o menys curt termini , 
segons la talla de la població en qüestió, la introgressió genètica de gens de 
plana posarà en perill la supervivència de la població i, consegüentment, de la 
soca pirinenca. 

Fig. 2-2: Supervivència de les perdius xerres utilitzades per a les repoblacions en zona de muntanya. 
Mètode de Kaplan-Meier (Repoblació Agost 1997 - Principat d ·Andorra) (Semene Guitart. en prep. ). 
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En el cas d'Andorra, es desconeix totalment l'estat genètic de les poblacions 
de perdiu xerra (poblacions preservades o principi d'introgressió). Tot i això , a 
l'impacte que podria tenir la inserció d'ocells de plana en les companyies de 
muntanya s'afegeix el problema de febles densitats i poblacions limitades que 
pateix l'espècie a escala nacional (fig . 2-3) i que la fan més sensible als factors 
d'extinció accidentals (deriva genètica, baixa de demografia ... ). La desaparició 
de la perdiu xerra del Principat és un cas de pèrdua de diversitat genètica (la 
soca pirinenca) així com una conseqüència d'una disminució de la diversitat 
ecològica (pèrdua de l'hàbitat d'origen de l'espècie). Tot i això , el nivell de 
població actual , al límit de la sostenibilitat , pot permetre evitar aquesta 
desaparició , amb la condició d'emprendre unes mesures de conservació 
immediates i eficients . 

Fig. 2-3: Mapa de distribució de la perdiu xerra a Andorra 
(quadricules de I Km2

) (Semen e Guitart, en prep. ). 

I 
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III . La diversitat biològica com a recurs; implicacions de la seva gestió 

Avui dia, com des de sempre, la biodiversitat és un recurs imprescindible per 
a la nostra vida quotidiana. L'home depèn, per a la seva subsistència, la seva 
salut , el seu benestar i el seu divertiment , dels sisteme s i els processos 
biològics fonamentals. A banda dels aspectes fil osòfics, ètics o espirituals , la 
conservació de la biodiversitat és també una necessitat vital per a la nostra 
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espècie . Tots els nostres aliments, moltes de les nostres medicines i dels 
nostres productes industrials deriven de components salvatges o domesticats 
de la diversitat biològica . Els recursos biòtics i abiòtics també serveixen el 
turisme i l'entreteniment de l'espècie humana, a banda de ser els fonaments 
dels ecosistemes i dels serveis que ens proveeixen . Tot i que els beneficis 
d'aquests recursos siguin considerables, el valor de la biodiversitat no es limita 
a això , i també hem de tenir en compte la funció important de la diversitat 
biològica per al funcionament dels ecosistemes. L'enorme diversitat de la vida, 
per se , té un valor crucial per la plasticitat i la capacitat que dóna als 
ecosistemes i als organismes. L'aspecte biològic, doncs, tot i ser important, no 
és l'única faceta de la conservació de la biodiversitat, sinó que també s'integren 
uns factors socials, culturals, ètics i econòmics. Generalment, els beneficis que 
es poden treure de la conservació dels components de la biodiversitat poden 
ser dividits en 3 grups: serveis procedents dels ecosistemes, recursos biològics 
i beneficis socials . 

Serveis procedents dels ecosistemes 
Protecció dels recursos hídrics 
La cobertura vegetal natural ajuda a mantenir els cicles hidrobiològics en les 

zones de captació d'aigües i a regular i estabilitzar les pèrdues hídriques, i 
actua com a element protector en cas d'esdeveniments extrems (inundacions , 
esllavissades .. . ). Aquests serveis poden ser traduïts fàcilment en termes 
econòmics . En el cas d'Andorra , les pèrdues econòmiques generades per 
problemes d'aigua (potabilitat o tractaments) representen una part important del 
pressupost de l'administració. En canvi , l'explotació dels recursos hídrics, en un 
estat relativament preservat , pot representar un negoci important (p. ex . 
SADAMSA- Font d'Arinsal) . 

Estabilització dels sòls i prevenció dels riscs geològics 
La diversitat biològica ajuda a la formació i el manteniment de l'estructura 

dels sòls i a la retenció dels nutrients. La pèrdua de biodiversitat, mitjançant 
talles rases de vegetació, contribueix al "lessivage" de ls nutrients , a la 
laterització dels minerals i accelera el procés d'erosió de les capes superiors , 
reduint la productivitat. La protecció dels sòls , mantenint la diversitat biològica, 
pot permetre preservar la capacitat de producció dels sòls , evitar les 
esllavissades, els moviments geològics de les capes superiors , els riscs d'allau i 
la degradació dels marges dels rius. En el cas d'Andorra, es coneix des de fa 
molt temps la funció dels boscos en la protecció contra allaus i esllavissades. 
Tot i això, el creixement econòmic del país fa que moltes vegades aquesta 
funció sigui oblidada a favor de l'explotació o la utilització d'aquestes antigues 
zones de protecció . El risc geològic i/o nivològic és un factor limitant important 
de l'economia en moltes zones d'Andorra, i l'estabilització dels sòls, mitjançant 
la preservació de la biodiversitat, podria permetre limitar aquesta situació. 
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Regulació i absorció de la pof.fució 
Els ecosistemes i els processos ecològics tenen un paper important en la 

reducció i l'absorció de molts contaminants generats per l'home i la seva 
activitat. En una certa mesura, això inclou l'absorció de residus líquids 
(clavegueram) , sòlids i alguns abocaments d'olis. Els components dels 
ecosistemes, des dels bacteris fins a les formes de vida més evolucionades, 
intervenen en aquests processos d'assimilació. És clar , però , que unes 
quantitats excessives de pol ·lució no seran assimilades per l'ecosistema i fins i 
tot posaran en perill la seva integritat i la dels organismes que el componen. 
Alguns ecosistemes, com ara les zones humides, tenen unes característiques 
que els fan particularment adaptats a l'absorció de pol ·luents. Les zones 
humides, naturals o artificials poden ser utilitzades per filtrar efluents , per 
recuperar nutrients, per eliminar els metalls pesats i sòlids en suspensió, per 
reduir la demanda bioquímica d'oxigen i per destruir els microorganismes 
potencialment nocius. 

Recursos biològics 
Alimentació 
Gairebé 5.000 espècies vegetals han estat utilitzades com a font d'aliment 

per l'home, però menys de 20 nodreixen actualment gairebé tot el món, i només 
3 o 4 espècies són bàsiques per a una gran majoria. Un dels beneficis més 
importants de la conservació de la diversitat biològica és la gran diversitat 
genètica present en les formes salvatges de les espècies cultivades, que poden 
permetre augmentar els bancs genètics, la resistència a les malalties o als 
paràsits, la productivitat o la tolerància a un entorn degradat. Tant a curt com a 
llarg termini , el valor d'aquests recursos genètics és enorme i molts progressos 
en agricultura i silvicultura depenen de la seva conservació. 

Recursos mèdics 
És potser l'ús més antic que l'home ha fet de la biodiversitat. La diversitat 

biològica és important no sols per les medecines que ja coneixem, sinó també 
per a la recerca de nous compostos mèdics actius. Molts dels medicaments 
utilitzats actualment són derivats de plantes , molts antibiòtics provenen de 
microorganismes, i contínuament es descobreixen noves estructures quí
miques. L'estudi de diverses substàncies químiques produïdes pels animals ha 
permès descobrir nous productes mèdicament actius . Una substància anome
nada prostaglandina E2, per exemple , va ser descoberta només en els sucs 
gàstrics de dues espècies de granotes (Rheobatrachus) dels boscos tropicals 
de Queensland , i podria tenir un efecte important en la cura de les úlceres 
gàstriques. Malauradament, cap de les dues espècies ha pogut ser observada 
des de fa deu anys, i uns indicis raonables deixen pensar que una d'aquestes 
dues espècies (R. si/us) podria haver-se extingit (Tyler, 1989). Tot i que la 
descoberta de noves medicines pugui semblar reservada als ecosistemes 
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tropicals (i en gran part, és així) , s'ha demostrat últimament que el teix (Taxus 
baccata) , un arbre dels ecosistemes mediterranis i que trobem a Andorra, conté 
una substància medicinal activa, el taxol , present en les fulles i l'escorça de 
l'arbre, que podria tenir un efecte en la lluita contra els càncers de pulmó, de pit 
i d'ovari (lglesias et al. , 1997). 

Estocs reproductius i dipòsits de poblacions 
Els espais naturals ofereixen el suport per a uns beneficis i recursos 

comercialment valorats. Alguns hàbitats protegeixen uns processos vitals del 
desenvolupament d'algunes poblacions salvatges, amplament explotades fora 
d'aquest hàbitat. Altres hàbitats actuen com a dipòsits genètics dels quals es 
poden treure llavors o altres materials úti ls per a la mil lora de les espècies 
explotades. 

Recursos futurs 
Coneixem només un 12% de la diversitat total del planeta. A mesura que el 

nostre coneixement es vagi ampliant, podrem descobrir i desenvolupar nous 
"biorecursos" per tal de millorar el benestar humà. Existeix una relació clara 
entre la conservació de la diversitat biològica i la possibilitat del descobriment 
de nous recursos biològics. Aquest aspecte , conegut com a "principi de precau
ció", apunta que moltes espècies , actualment desconegudes o mínimament 
explotades, es poden convertir potencialment, en el futur , en un recurs 
majoritari. La conservació de la biodiversitat també té un paper important en el 
descobriment de nous organismes efectius en els controls biològics i el cultiu de 
formes resistents . L'enginyeria genètica deixa preveure uns avenços molt 
importants en aquest camp. 

Beneficis socials 
Recerca, educació i "monitoring" 
Encara falta molt per aprendre com aconseguir un millor ús dels recursos 

biològics, com mantenir la base genètica de les espècies explotades, o com 
rehabilitar els ecosistemes degradats. Els espais naturals són uns laboratoris de 
camp excel ·lents per a aquests estudis , per a la comparació amb altres zones 
amb sistemes d'usos diferents i per a la investigació fonamental en ecologia i 
evolució . Els hàbitats verges o inalterats són sovint imprescindibles per a la 
recerca, perquè permeten els controls necessaris a qualsevol estudi (zones 
testimonis). 

Divertiment i oci 
La diversitat biològica és la part intrínseca de moltes zones de turisme i 

d'esbarjo. El turisme s'ha convertit en la primera indústria europea i mundial 
(Consell d'Europa, 1997), i el turisme verd o ecoturisme representa, avui en dia, 
un negoci de 500.000 milions de dòlars arreu del món (Cornell Univ., 1997). Als 
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Estats Units, l'any 1991 , 30 milions de persones van participar, almenys, en un 
"safari faunístic", 35 milions van anar a pescar i 14 milions , a caçar. Els 
participants en els safaris es van gastar un total de 18.000 milions de dòlars, els 
pescadors , 29.000 milions, i els caçadors, 12.000 milions de dòlars. A escala 
mundial , aquestes xifres passen a ser de 60.000 milions per a la pesca i 25.000 
milions per a la caça. L'any 1991 , el conjunt de parcs naturals americans va 
rebre 260 milions de visitants (Norris , 1992) , i en un sol parc d'Ontario 
(Canadà) , un grup naturalista va gastar, en 24 dies d'observació de les 
migracions, 3,8 milions ·de dòlars, dels quals 2,1 van ser gastats a escala local . 
D'altra banda, aproximadament 15 milions de turistes visiten cada any Amèrica 
del Sud i del Centre , i molts hi van a veure la flora i la fauna locals. L'Argentina 
rep milers de visitants amb l'únic objectiu de tenir l'oportunitat de veure un dels 
200 .000 pingüins de Magallanes (Mendelsohn , 1997). Europa representa el 
35% del tràfic mundial de visitants , i les regions mediterrànies són la destinació 
més important del món. L'ecoturisme s'està convertint en un mitjà autosos
tenible per a la conservació de la diversitat biològica . A Andorra , tot i el 
potencial important, aquest sector roman minoritari , a causa de la falta d'ofertes . 
No obstant això , la potenciació del "sector verd", acompanyada d'una gestió 
correcta dels recursos biològics , es pot convertir en una font d' ingressos 
important per a l'economia del país (Palau & Argelich , 1996). 

Valors culturals 
El valor cultural de la conservació de la diversitat biològica per a les 

generacions presents i futures és una raó important. Les cultures humanes 
coevolucionen amb els seus entorns , i la conservació de la biodiversitat pot tenir 
un paper important per a la identitat cultural dels països. El medi ambient és 
font de moltes necessitats d'inspiració estètica, espirituals i educacionals per a 
la gent de totes les cultures, ara i en el futur. Moltes espècies ja són emblemes 
nacionals i, més encara, s'han ~¡uanyat un lloc particular en l'escala de valors de 
la nostra societat. 

Beneficis temporals d'acció 
Un altre argument per conservar ara els recursos biològics podria ser el 

d'evitar el preu de la inacció . L'avaluació econòmica de la degradació i, 
consegüentment, de la restauració de l'entorn permet la valorització econòmica 
de la biodiversitat i l'elaboració d'estratègies nacionals d'actuació i de 
conservació . Sense actuació, la degradació augmentarà irremeiablement el cost 
de la restauració a què s'haurà d'enfrontar la societat en el futur. Aquest costos 
poden ser reduïts per uns plans estratègics d'actuacions en el temps . 

Els recursos de la diversitat biològica són la base de la vida sobre la Terra, 
incloent-hi la de l'home. El valors fonamentals socials , ètics , culturals i 
econòmics d'aquests recursos han estat expressats en la religió , l'art i la 
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literatura des del principi de la nostra història. El gran interès dels joves per la 
natura, el nombre de clubs i organitzacions naturalistes , la quantitat de 
donacions fetes a organitzacions no governamentals , el suport polític pels 
"partits verds", la popularitat creixent dels parcs i dels zoològics i l'interès del 
públic pels documentals naturalistes són l'expressió econòmica d'unes 
preferències i demostra que el públic no sols pensa en la biodiversitat en termes 
econòmics. 

Però, en el món d'avui , es necessita demostrar primer la contribució de la 
diversitat biològica al desenvolupament social i econòmic en termes financers 
per retenir l'atenció dels responsables governamentals. Les causes de 
desaparició de la biodiversitat són prou clares. Els recursos biològics són 
degradats i desapareixen per culpa d'activitats incontrolades com la des
forestació , l'explotació excessiva de plantes i animals , l'ús indiscriminat de 
pesticides , l'eliminació o el drenatge de les zones humides , les pràctiques 
industrials o agrícoles destructives , la pol·lució i la conversió de les zones 
salvatges en conreus o zones urbanes i periurbanes. 

Quan el problema de la pèrdua de biodiversitat està defin it en termes de 
causes i efectes , la resposta clàssica és emprendre mesures defensives i sovint 
confrontatòries , com ara l'establ iment de ll eis o la prohibició de l'accés als 
recursos , i l'establiment de nous espais protegits . Tot i que aquest tipus de 
respostes sigui necessari , sobretot en el context actual , rarament seran 
suficients per invertir els processos socials i econòm ics responsables de 
l'explotació excessiva dels recursos biològics. Amb la gestió de la biodiversitat, 
però , encara queden uns quants interrogants, i s'han de resoldre algunes 
prioritats per tal d'aconseguir una gestió correcta i eficient de les diversitats 
biològiques nacionals . Algunes d'aquestes prioritats podrien ser, per exemple: 
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• Els objectius nacionals de desenvolupament atorguen un valor insuficient a 
la diversitat biològica. 
• L'explotació dels recursos biològics aporta un profit superior als 
explotadors i fabricants (que poden externalitzar el cost mediambiental) que 
a les poblacions locals , que han de pagar el cost de l'explotació excessiva 
dels recursos. 
• Les espècies i els ecosistemes dels quals depèn la supervivència de 
l'home encara no són prou coneguts. 
• Els cone ixements científics dispon ibles s'ap liquen insufic ientment a 
resoldre els problemes de la biodiversitat. 
• Les activitats de conservació de moltes organitzacions són focalitzades 
massa estretament. 
• Les institucions responsables de la conservació de la biodiversitat tenen 
massa pocs recursos tant financers com materials per poder aconseguir 
aquesta tasca. 

No existeix cap argument capaç, ell sol, de justificar la conservació de tota la 
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diversitat biològica . Una aproximació més general i més pragmàtica , però , 
assumeix que diversos arguments , diferents però de validesa equivalent -valors 
econòmics , valors socioculturals , valors ètics , principi de precaució , valor 
intrínsec .. . - s'apliquen en casos diferents, i entre tots , donen una raó suficient i 
convincent per a la conservació de la diversitat biològica. Els múltiples valors de 
la biodiversitat, i la seva importància per al nostre desenvolupament, demostren 
perquè la seva conservació difereix de la conservació de la natura tradicional. 
La conservació de la biodiversitat marca el canvi d'una posició reactiva (protegir 
la natura dels impactes del desenvolupament) a la posició proactiva de reunir, 
amb un mateix objectiu , el desenvolupament de les societats humanes i la 
sostenibilitat, a llarg termini , de l'explotació dels recursos biològics . A escala 
global , això implica no sols la protecció de les espècies salvatges i del seu 
hàbitat, sinó també la conservació de la diversitat genètica de les espècies 
cultivades i domesticades així com dels seus parents salvatges. La magnitud de 
la crisi actual i les múltiples implicacions, algunes vitals, de la pèrdua de bio
diversitat en fan un problema en el qual tots tenim una part de responsabilitat. 
La solució només es podrà trobar amb el treball conjunt de científics , polítics , i 
dels actors socials en general. En aquesta problemàtica , Andorra, amb les 
seves característiques biològiques i socials , pot tenir-hi un paper important. 
L'elaboració d'una política eficient de gestió i conservació de la diversitat 
biològica del país, necessària tant per l'aspecte ecològic com per l'econòmic, 
podria il·lustrar millor que cap altre el principi bàsic de la biologia de la 
conservació : Pensar globalment, actuar localment. 
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L'estudi sobre les poblacions de perdiu xerra de les Valls d 'Andorra 
presentat en aquest treball és possible gràcies al suport de la Fundació Crèdit 
Andorrà. 
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la història de la 
ramaderia 
i el seu futur 

La ramaderia ha estat el pilar fonamental de la societat andorrana. Les 
nostres muntanyes d'herba curta i dolça i els prats ben conreats són un 
jardí per a la ramaderia. 

Des del principi de segle i fins a la dècada dels cinquanta, la principal font de 
supervivència dels pagesos era la ramaderia , amb un sistema tradicionalment 
extensiu , sense oblidar el blat, les trumfes i el tabac. 

La ramaderia andorrana ha estat estretament lligada , fins ara , amb la 
transhumància, sobretot els ramats d'ovelles , que avui estan en via d'extinció. És 
sabut de tothom que fins als anys seixanta Andorra tenia una cabana ramadera 
ovina d'uns 25.000 a 30.000 caps i que aquest bestiar, durant pràcticament vuit 
mesos de l'any, transhumava a la plana dels dos Estats veïns , perquè hauria 
estat impossible fer-lo viure tot l'any al nostre país a causa de la poca reserva 
d'herba seca per a l'hivern , que es guardava per al bestiar amb més valor 
econòmic, el boví i l'equí. 

Entre els anys 1950 i 1990, els ramaders de bestiar boví comercialitzaven la 
llet i la transformació d'aquest producte es feia a Sant Julià de Lòria . Quan 
l'empresa transformadora va tancar, els ramaders van anar a Lleteries de la Seu 
per continuar comercialitzant-la, fins que aquesta societat va fer fallida . 

A partir dels anys seixanta, hi va haver una transformació i el tabac, a poc a 
poc , va esdevenir el cultiu principal ; no obstant això , la ramaderia s'ha anat 
mantenint amb alts i baixos fins avui . 

Si bé crec que el bestiar boví i equí estan dins els paràmetres acceptables, 
també penso que no seria bo que se n'incrementés el nombre d'una manera 
desproporcionada, a causa de les limitacions de pasturatge. En canvi , el bestiar 
oví pràcticament ha desaparegut de les nostres muntanyes, cosa que és altament 
preocupant, sobretot tenint en compte que una bona part de les pastures no està 
aprofitada per la manca d'aquest tipu s de bestiar , i això comporta una 
deterioració de l'ecosistema. 
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El futur de la ramaderia és bastant complex ; si bé els ramaders tenim 
capacitat suficient d'adaptació, la principal problemàtica és la comercialització. 

El govern ha fet un primer pas important amb la construcció del nou 
escorxador, que és la principal eina per començar a treballar. A continuació , s'ha 
iniciat el procés de creació de la Societat de Ramaders d'Andorra SA per a 
l'engreix i la comercialització de la carn , que en aquesta primera fase és de boví. 

És una cosa molt important, tot i que problemàtica, perquè les explotacions 
andorranes són molt petites i el cost de producció és més elevat que als països 
veïns, amb altres factors en contra com pot ser l'edat dels ramaders ; de fet, la 
joventut no està gaire inclinada cap a aquest sector, ja que es tracta d'un treball 
dur, obligat els 365 dies de l'any i poc remunerat. 

Per reactivar i portar a bon terme la iniciativa de l'engreix i la comercialització 
de la nostra carn , i per què no, d'altres productes , una de les sortides podria ser 
l'agrupació en petites cooperatives o nuclis d'associació. Així es podria reduir la 
mà d'obra i el cost de producció s'abaratiria. 

Hem de potenciar al màxim la transhumància sense tenir més problemes dels 
necessaris per acomplir-ho. 

Tenint en compte , com ja s'ha dit, que les explotacions andorranes són molt 
petites , hi ha dues maneres per expandir-se : 

• o fent la transhumància , 
• o comprant l'aliment per al bestiar a l'exterior. 

Una cosa hauria de ser complementària de l'altra, sense renunciar a cap de 
les dues possibilitats. 

Als països veïns , la producció ha superat el consum, però aquest no és el cas 
d'Andorra. Tenim el consum garantit, sempre que es trobi un equilibri qualitat
preu i que , conjuntament, els ramaders i l'administració tinguin les idees prou 
clares per protegir dins els límits acceptables el mercat andorrà i incentivar les 
noves generacions. 

Si es compleixen aquests i altres requisits , la ramaderia andorrana podria 
mantenir-se. Ajuntant diversos productes , l'un complementari de l'altre, i podent
los comercialitzar a preus raonables sense haver de competi r amb altres mercats, 
podríem fer una pagesia sana. 

Penso que la pagesia andorrana no pot sobreviure sense les subvencions , 
que són imprescindibles i necessàries . Però també penso que no se 'n pot 
dependre únicament i exclusivament. Fent un esforç seriós i amb una política 
agrícola i ramadera amb visió de futur, es pot salvar el sector, però això no 
permet demora. S'ha de fer immediatament, sense precipitació però sense 
pausa, perquè ens hi juguem ser o no ser un sector molt important dins el nostre 
país . 
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Alguns apunts sobre 
el sector primari 
-amb incidència especial 
en I' agricultura- i les 
relacions internacionals 

[

agricultura i el sector primari en general constitueixen la base de 
l'economia dels estats en els seus orígens històrics. A l'època nòmada, 
l'ésser humà caça i cull els fruits de la natura, i s'assegura la seva sub

sistència a partir dels elements. Amb la sedentarització , l'home guanya un 
habitatge fix i aprèn a amollar allò que l'envolta de manera que esdevé possible 
el cultiu i la cria d'animals . Els progressos en l'agricultura i la creació 
d'estructures de propietat fan aparèixer excedents agrícoles i ramaders que 
poden ser utilitzats per al comerç. Els productes de la natura domesticada, els 
fruits de la terra i del treball dels homes, esdevenen moneda de canvi per a 
productes manufacturats. Un home pot dedicar-se a tallar en fusta una cadira 
perquè sap que aquest estri podrà ser intercanviat per productes primaris que li 
permetran la subsistència . Així, doncs, amb l'agricultura i la sedentarització 
apareix l'especialització professional i el comerç es desenvolupa . Amb el 
comerç entre veïns, i més tard , entre agrupaments d'homes diferents, que viuen 
allunyats els uns dels altres , el sector primari entra de ple en l'esfera de les 
relacions exteriors, i els nuclis humans, i més tard les nacions i els estats , 
s'organitzen per tenir bones facilitats d'accés a altres mercats i per ajudar que 
l'intercanvi dels productes primaris, i també els transformats , es faci de la millor 
manera possible . 

Les dues eines principals de política exterior, la força i la diplomàcia, es 
posen aleshores al servei dels interessos del comerç , essent els primers 
elements d'aquest comerç els productes del sector primari. En èpoques 
relativament properes a nosaltres tenim exemples il-lustratius. El comerç de les 
espècies, tant abundants i produïdes arreu en els nostres dies, marca la història 
del món . Els romans les compren als àrabs , que acumulen riquesa fent 
d ' intermediaris comercials entre Àsia i Europa i després les importen 
directament amb vaixells propis aprofitant les diferències entre les èpoques de 
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les pluges a Àsia. Amb la caiguda de l'imperi i l'expansió de l'Islam, els àrabs 
esdevenen els detentors del monopoli del comerç de les espècies , encarint-ne 
així els preus. Venècia es fa rica en qualitat de port d'entrega i de comerç de les 
espècies per Europa durant l'edat mitjana. Cristòfor Colom , Magallanes, els 
grans descobridors de l'acabament de l'edat mitjana tenen com a missió 
principal obrir rutes directes cap a Orient que facilitin el comerç de les espècies . 
Guerres i conquestes comencen i continuen amb l'afany d'assegurar-se aquest 
comerç . La Companyia Holandesa de les Índies s' instal ·la a les illes de 
producció d'espècies i adquireix un nou monopoli que es trencarà a poc a poc, 
sobretot al segle XVIII. El cultiu de les espècies esdevé aleshores més present 
en diferents indrets del món. 

Els sistemes de règims colonitzadors del segle XIX , en què Europa es fa 
mestra del món , amb imperis enormes, afavoreixen els intercanvis entre la 
metròpoli i les co lònies. El cas d'Anglaterra amb l' Índia, per exemple, és un cas 
d'escola. Anglaterra importa del subcontinent els productes necessaris per a la 
producció de teixits , manufactura a les liles Britàniques i ven el producte acabat 
a les colònies . 

El seg le XX, la riquesa de les nacions, després d'un seg le de revolució 
industrial , ja no es mesura completament per la seva riquesa en productes 
primaris . La revolució dels serveis , i després la revoluc ió tecnològica infor
màtica , orig inen formes de vida i ll ocs de treball en les nostres societats 
industrialitzades que ens fan oblidar una mica la importància encara viva del 
sector primari. 

Una mica d'indagació sobre el comerç dels pobles ens fa adonar, però, de la 
força d'aquest sector encara avu i en els intercanvis i en les relacions exteriors 
de bona part de la humanitat. Els habitants dels estats desenvolupats som una 
minoria. Les nostres economies , diversificades, produeixen excedents i riquesa 
mai no igualats en la història de la humanitat . Però què passa a Àfrica , a 
Amèrica Central , a molts estats d'Àsia? Moltes d'aquestes economies, sobretot 
les de petits estats , depenen d'un cultiu o d'una riq uesa minera, i el preu 
internacional d'aquest producte precís determina la viabilitat de tot el sistema 
econòmic de l'estat en qüestió. Prenem per exemple les variacions terribles en 
el preu de les bananes, o del cafè , o del cacau. Quantes illes del Carib pateixen 
les conseqüències d'aquesta dependència? Quants estats d'Àfrica han intentat 
estabil itzar els preus amb mesures carte l·làries i d'altres que no han funcionat? 
El mateix passa amb els mercats de minerals , pedres precioses , o 
combustibles. Quin és el futur de les mines de carbó de Colòmbia? Com podem 
fer front alguns estats productors de petroli a la davallada dels preus del cru? 
Quines implicacions té per al Congo la determinació dels mercats de destinació 
i dels països concessionaris per a l'explotació dels seus minerals? Per alguns 
estats , doncs, les relacions internacionals i el sector primari són conceptes 
indissociables. Recentment, traçava , en una conferència a la Universitat de 
Friburg sobre l'equitat en les relacions econòmiques internacionals , algunes de 
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les bases de la dependència dels països en desenvolupament cara als estats 
desenvolupats que pot il · lustrar el fet que sector primari i relacions 
internacionals siguin temes de tracte diari en el nostre món: 

"(Traducció del francès . L 'equitat en les relacions econòmiques inter
nacionals, Juli Minoves, Universitat de Friburg, Centre de Recerca en economia 
de l 'espai, publicacions del CRESUF 1998, pàg. 16-17) . Malgrat que les 
explicacions dels mestres teòrics de la dependència siguin , d'una part , 
políticament motivades i, de l'altra, fràgils en algunes de les seves bases, no es 
pot negar que hi ha desequilibris importants en la interacció de les economies 
dels PVD (països en via de desenvolupament) amb les dels estats industria
litzats. Efectivament, existeix una dissimetria bastant marcada a escala comer
cial. Entre un 70 i un 75% de les importacions i de les exportacions dels PVD es 
fan amb els estats avançats. Tanmateix , aquests darrers, exceptuant els de 
l'OPEP, no mantenen més que un nivell del 15% al 20% d'importacions i d'ex
portacions amb els PVD. També existeix una dependència sectorial : només 
troben certs productes en els PMA (països menys avançats) , productes com els 
metalls estranys, el níquel i el magnesi , els fosfats , l'energia fòssil , i, és clar, al
guns productes agrícoles tropicals, com el cafè o el cacau. També és cert que 
alguns productes, de vegades només dos o tres, representen un percentatge 
molt elevat de les exportacions de certs països , una concentració perillosa ja 
que comporta que aquests estats siguin molt dependents de les variacions de 
preu del mercat. Trobem , d'altra banda, que molts PVD comercien amb un 
nombre reduït de països, de vegades les antigues metròpolis: això té , però , 
tendència a desaparèixer com més llunyà esdevé en el temps el fet colonial. 

La presència més gran en el món de les empreses transnacionals posa 
també un problema de dependència ja que els seus centres es troben 
emplaçats sobretot en els estats avançats. Una dependència tècnica dels PVD 
en relació amb els estats industrials és també un fet que cal remarcar, ja que 
menys del 1 O% de les patents del món pertanyen a països en via de 
desenvolupament, que han de comprar la seva tecnologia als països indus
trialitzats , malgrat que, de vegades, en acords de cooperació, la transferència 
en sigui gratuïta. En tot cas , la part dels equipaments en les importacions és 
molt forta per als PMA. A més , el manteniment d'aquests equipaments és 
costós i també dependent , ja que la tecnologia roman en mans dels estats 
industrialitzats. Així, doncs, la tecnologia que els PVD adquireixen no pot ser 
transmesa al termini de la llicència obtinguda. Nogensmenys , podríem 
argumentar que alguns estats que han fet un desenvolupament ràpid han tingut 
accés a la tecnologia fora dels circuits normals, i s'han escapat d'aquesta forma 
de dependència. 

Notem , d'altra banda, que el report de l secretari general de les Nacions 
Unides del 5 de setembre de 1997 sobre les qüestions de política 
macroeconòmica accentua la importància que revesteix la tecnologia en el 
desenvolupament i la necessitat d'ajudar els PVD a dotar-se de la capacitat de 
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desenvolupament tecnològic per transferències equitables en aquesta àrea. Al 
cap i a la fi, per desenvolupar la producció de serveis , la terciarització dels PVD 
-un sector que adquireix avui dia molta importància-, cal que aquests estats 
tinguin accés a les tecnologies avançades". 

El sector primari en les relacions internacionals dels països en desenvolupa
ment és , doncs, central per a l'economia d'aquests estats, que busquen una 
disminució de la seva dependència en aquest aspecte i una major industria
lització i una posterior terciarització de l'economia mitjançant acords interna
cionals afavoridors en aquest aspecte i una ajuda al desenvolupament que els 
impulsi a fer la transició cap a una economia menys basada en el comerç 
dependent de matèries primeres i de productes agrícoles . 

Als estats desenvolupats, el sector primari és minoritari comparat amb la 
base de la seva economia, basada en el sector secundari i, sobretot, en el ter
ciari , cada cop més en els serveis. Així, doncs, es podria deduir que aquest 
sector no afecta gaire les relacions exteriors d'aquest estats. Res més lluny de 
la realitat: només cal que esguardem una mica l'actualitat per veure que el 
sector primari continua constituint una part important de les relacions i de les 
diferències entre estats desenvolupats. 

A Europa, sense anar més lluny, des de l'acabament de la segona guerra 
mundial , un gran nombre d'energies s'ha concentrat a definir les relacions dels 
estats en matèria del sector primari , i particularment de l'agricultura. La guerra 
va fer que molts estats d'Europa s'adonessin de la fragilitat que comportava ser 
dependent en gran mesura d' importacions estrangeres per a productes 
alimentaris , com per exemple el Regne Unit , que importava el blat dels Estat 
Units i del Canadà o el sucre del Carib. Es va donar, doncs, un impuls d'autosu
ficiència alimentària interna que en molts casos va incrementar en gran mesura 
la producció agrícola. L'exemple de Suïssa, autosuficient en un 65% i, en cas 
de conflicte , capaç de fer front a l'alimentació total dels seus ciutadans en pocs 
mesos, és un exemple tipus. 

Amb l'arribada de la Comunitat Europea, i entre els seus sis primers 
membres, va començar una discussió important respecte de l'agricultura sobre 
una base continental. França temia que el mercat comú beneficiés la indústria 
alemanya en detriment de l'agricultura francesa. A mitjan anys cinquanta, l'agri
cultura significava, per França, el 12% del seu PNB i donava feina a un 25% de 
la població activa. A escala general , el Tractat de Roma no podia fer menys que 
incidir particularment en l'agricultura, ja que el 12% del PNB i una cinquena part 
de la població activa dels sis membres fundadors corresponia al sector agrícola. 
Els objectius principals del Tractat de Roma en matèria d'agricultura eren , entre 
altres , incrementar la productivitat agrícola, donar un nivell de vida just a la 
comunitat pagesa, crear mercats estables, regular les disponibilitats agrícoles i 
obtenir preus raonables per als consumidors. Els principis de la PAC, política 
agrícola comuna, es van establir en la conferència convocada per Sicco 
Mansholt a Stresa, Itàlia, el juliol de 1958. Aquests són la promoció d'un mercat 
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comú en productes agrícoles amb preferència comunitària, és a dir, creant un 
proteccionisme intern a la comunitat , i un finançament comú de la PAC, pagada 
amb criteris d'equitat redistributiva entre tots els estats membres. 

La PAC ha estat una història d'èxits quant a increment de la productivitat, de 
protecció dels pagesos europeus de les fluctuacions dels preus dels mercats 
mundials (contràriament al que passa en el cas dels estats en desenvolu
pament) , d'estabilització dels mercats i d'assegurança de l'abastament europeu 
en productes agrícoles. Els Estats Units d'Amèrica exporten el 13% de les 
exportacions mundials d'aliments i la Unió Europea el 20%. Això no obstant, els 
problemes de la PAC no poden ser menystinguts. Els pagesos europeus 
produeixen molt més del que demana el mercat, i avui dia es gasten grans 
sumes de diners a Europa en política agrícola . Gairebé la meitat de les 
despeses de la Unió Europea van destinades a l'agricultura i la meitat d'aquesta 
quantitat es gasta en emmagatzematge i en el tractament de la producció 
excessiva d'aliments. També són un problema els abusos existents quant als 
fons de la PAC. La PAC ha motivat també l'increment considerable de l'ús de 
pesticides i adobs químics, cosa preocupant per a la protecció del medi 
ambient. La conducció de la reforma de la PAC és l'agenda que la UE té 
pendent per als propers temps i que portarà dificultats a una comunitat pagesa 
que, malgrat que minoritària, continua essent molt forta políticament. 

El proteccionisme agrícola europeu és moltes vegades un contenciós que 
enfronta la UE amb els Estats Units i altres estats al si de l'Organització Mundial 
del Comerç . L'OMC marca l'obertura dels mercats dels estats membres en 
diverses àrees : productes , serveis , protecció de la propietat intel-lectual , 
informàtica. L'obertura dels mercats agrícoles provoca lluites aferrissades d'un 
costat i de l'altre. D'altra banda, el fet que hi hagi 132 estats membres de I'OMC 
fa que aquests hagin de ser relativament flexibles en matèria d'agricultura, ja 
que molts encara mantenen interessos molt importants en aquests sectors i no 
volen obrir-se gaire. La protecció que I'OMC autoritza, només en tarifes de 
duana , és possible i relativament elevada , però marca algunes àrees 
prohibides, com per exemple les subvencions a l'exportació. 

El sector primari, sigui a escala dels estats en desenvolupament o dels 
estats desenvolupats, d'acords regionals en mercats com el de la UE, o bé a 
escala global en el si de l'Organització Mundial del Comerç, és una preocupació 
constant i important en la política exterior dels Estats . 

Enguany, a Andorra, aquest tema ha estat d'actualitat després d'haver hagut 
de fer una reflexió intensa en matèria del tabac donada la conjuntura interior i 
exterior. No em correspon , com a diplomàtic andorrà en actiu, comentar 
aquesta qüestió precisa. Nogensmenys, es pot contraposar el desenvolupament 
econòmic d'Andorra en aquest segle en el sector primari -descrit en la tesi de 
M. Jesús Lluelles sobre la transformació econòmica d'Andorra, a la qual em 
refereixo- ' a les noves atribucions internacionals d'Andorra des de la 
Constitució, i entendre que el futur del sector primari a Andorra té molt a veure 
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amb les re lacions exteriors de l'estat. El futur serà ple de reptes en aquest 
aspecte. Ens caldrà una política interior adaptada al fet muntanyenc i una 
política exterior que es faci eco de les necessitats internacionals en matèria 
agrícola, defensant, però, els interessos nacionals d'Andorra en aquest aspecte. 
El ministeri d'Agricultura està treballant actualment, com és notori , en les 
normes que regularan l'agricultura andorrana, amb els objectius de rendibilitzar 
les explotacions agrícoles, sobretot la carn , i de mantenir els paisatges , 
conservant el medi ambient i controlant l'erosió. També les mesures sanitàries 
andorranes per al sector agrícola corresponen i correspondran als estàndards 
necessaris . D'altra banda, el procés d'adhesió a I'OMC , que segueixen el 
ministeri de Relacions Exteriors , el ministeri de Finances i el ministeri 
d'Economia, entre altres, a més de les diverses negociacions que l'estat manté 
amb la UE a Brussel -les, ens donaran la base d'un diàleg amb altres estats 
respecte de l'agricultura que haurem de seguir amb atenció . A Andorra, a les 
acaballes del segle XX, tampoc no podem deslligar el sector primari de les 
relacions exteriors. 

NOTES 

Juli Minoves i Triquell 
Ambaixador d'Andorra 

Economista (Friburg) i politicòleg (Yale) 

' M.J. LLU ELLES (1991 ). La transformació econòmica d 'Andorra . L'Aven ç. 
Barcelona. 
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Legislació i 
mediambient 
L'aprofitament dels 
recursos naturals 

A bans de començar, vull donar les gràcies a la Societat Andorrana de 
Ciències, organitzadora d'aquesta jornada dedicada a Andorra dins el 
marc de la Universitat Catalana d'Estiu. 

Durant onze anys consecutius, hem tingut l'oportunitat d'escoltar i participar en 
els debats que s'organitzen i ens serveixen de reflexió. Fem una aturada a les 
vacances d'estiu per posar en comú coneixements i opinions sobre una qüestió 
concreta i com es dóna o s'hauria de donar a Andorra. Enguany li ha tocat el torn 
a l'aprofitament dels recursos naturals. 

Recordo que en les primeres jornades la participació era modesta i els qui hi 
érem -encara que només fos com a oïdors- dèiem aquí coses que no gosàvem 
dir públicament a Andorra. Sortosament, això ha canviat i ara diem allò que hem 
de dir i en el moment que cal dins d'Andorra i venim a Prada amb un altre esperit: 
amb el convenciment que hi ha un debat d'actualitat obert i plural, protagonitzat 
per coneixedors del tema i del país, que serveix de reflexió i per aprendre més 
sobre quina és la nostra realitat , tot això en un entorn distès. 

I dic això perquè en veure que avui hi havia previstes vint-i-dues ponències, 
m'ha semblat oportú no estendre'm gaire per donar més temps a persones amb 
més autoritat en la matèria que jo perquè puguin exposar els seus continguts. En 
conseqüència, intentaré ser molt concisa i estalviaré de parlar de qüestions com 
la delimitació de competències entre l'administració central i els comuns i em 
limitaré a parlar, en to genèric, de l'Estat. I el fet que no en parli no vol dir que no 
ho consideri una qüestió fonamental. 

Abans d'enfocar el tema, però, he de puntualitzar que en un principi se'm va 
informar que la jornada d'avui es dedicaria a tractar sobre medi ambient i 
finalment s'ha englobat sota un títol més genèric i ampli que és el d'aprofitament 
de recursos naturals. Alhora, la meva presència avui aquí ve donada per la meva 
condició de presidenta de la comissió legislativa d'economia, per la qual cosa us 
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parlaré de la legislació que penso que Andorra necessita i que avui és gairebé 
nul ·la. 

Què s'entén per recursos naturals des del punt de vista de la macroeconomia 

L'objectiu pr imer d'un país desenvolupat és aconseguir el creixement 
econòmic per obtenir, alhora, un major benestar social. 

És acceptat avui que el creixement i el progrés econòmic d'un país es 
fonamenta en quatre elements essencials, dels quals els recursos naturals n'és 
un , conjuntament amb: 

* els recursos humans (l 'oferta de treball , l'educació , la disciplina i la 
motivació ... ) 

* la formació de capital (les màquines, les fàbriques , les carreteres .. . ) 
* la tecnologia (la ciència , l'enginyeria , la direcció d'empreses , la iniciativa 

empresarial ... ) 
Quant als recursos naturals , ens referim al sòl conreable , els boscos , l'aigua i 

els recursos minerals , el petroli i el gas -òbviament aquests darrers no ens 
interessen pel cas que ens ocupa. 

Tanmatei x, no tots els països desenvolupats tenen l'obligació de seguir el 
mateix procés i no hi ha unanimitat entre els economistes sobre quina és la millor 
manera d'obtenir el creixement econòmic ni quin d'aquests quatre factors s'ha de 
promoure. 

Existeixen excepcions als partidaris del principi de creixement econòmic. Són 
els ecologistes més radicals els qui a vegades mantenen que les economies 
industrials avançades imposen una càrrega intolerable i insuportable per als 
recursos mundials, per la qual cosa cal frenar el creixement. 

Per això , avui s'ha evolucionat vers el concepte de l'impacte ambiental en el 
desenvolupament sostenible , que seria "aquella forma d'activitat econòmica i 
social conduent a incrementar els nivells tant de benestar com de benésser dels 
ciutadans dins el marc d'un ús dels recursos naturals adequat a les lleis 
ecològiques que permeti la regeneració dels renovables (aigua, fusta , aliments 
orgànics , etc.) i que dosifiqui amb molta prudència el consum dels que no en són 
(combustibles fòssils , minerals , sòls , etc.)". (Definició extreta d'un informe 
elaborat pel jurista Ignasi Doñate i l'ecòleg Ramon Folch i que es troba als arxius 
del Consell General .) 

Per a Andorra és obvi que, d'aquests quatre factors o elements essencials del 
desenvolupament econòmic, l'aprofitament dels recursos natu rals és fonamental. 
Però, tenint en compte que personalment m'inclino pel desenvolupament sostenible, 
és sobre la base d'aquesta definició que s'hauria d'emmarcar tota la legislació. 

La necessitat d'una legislació concreta 
El concepte que els recursos naturals són béns escassos que cal gestionar 

acuradament i preservar està totalment assumit en el món occidental. La 
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Conferència de les Nacions Unides de 1972 convocada a Estocolm sobre medi 
ambient humà i la Cimera de la Terra de 1992 a Rio han servit per posar de 
manifest la necessitat de controlar i regular l'ús de l'entorn, tant des del punt de 
vista local com a escala mundial, per evitar una degradació més gran del medi , 
amb les conseqüències negatives que això comporta. 

Els problemes mediambientals són cada dia més importants: pluges àcides, 
erosió del sòl , períodes de secada, rius contaminats, desaparició de 
determinades espècies animals i vegetals, contaminació de l'aire, intoxicació 
alimentària, canvis climàtics, malalties, etc. 

A títol d'exemple, citaré que segons l'Administració Nacional Atmosfèrica i 
Oceànica (NOAA) , d'ençà l'any 1880 en què es van iniciar els controls de 
temperatura sobre la terra, el mes de juliol d'enguany s'ha enregistrat una mitjana 
de 16,5 oc, és a dir, 0,7 oc més que la mitjana global dels mesos de juliol des de 
fa 118 anys. El vicepresident dels EUA, Al Gore, ha afirmat que si no es fa res 
per lluitar contra el reescalfament del planeta, aquesta tendència pot esdevenir 
perillosa per a l'home. (Le Monde, 12.08.98, pàg. 24). 

Vist això , es tracta d'una presa de consciència global -mundial- i d'una 
necessitat de preservar els recursos naturals i el medi ambient per a tota la 
humanitat. 

És inqüestionable que la gestió dels recursos naturals, la preservació del medi 
i les garanties per a una millor qualitat de vida no són una competència exclusiva 
d'un Estat, sinó que està estretament lligat amb els altres territoris que l'envolten. 
Vivim en un món cada dia més interrelacionat en el qual l'aprofitament dels 
recursos és responsabilitat de tots. 

A Andorra, la legislació concreta, moderna i creïble, és més aviat escassa. 
Tanmateix, l'article 31 de la Constitució atribueix a l'Estat la funció de vetllar per 
la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals , amb la finalitat de 
garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les 
generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra, i 
de defensar la flora i la fauna autòctones . En conseqüència, per mandat 
constitucional , l'Estat té l'obligació de regular i legislar sobre aquesta qüestió. 

Durant la legislatura constitucional , des de la comissió legislativa de medi 
ambient, presidida per Maria Reig, es van encarregar diversos estudis per a 
l'obtenció d'una llei marc ambiental d'Andorra i, malauradament, sembla que 
aquell projecte estigui patint un bany de calaix. La llei marc ambiental d'Andorra 
pretenia "donar les directrius de futur per afrontar l'actual repte ambiental 
mitjançant l'assumpció d'un codi de principis, la implementació dels quals vertebri 
i confereixi coherència a les diferents lleis sobre la gestió de l'aire, el sòl, les 
aigües superficials i subterrànies, la flora, la fauna, l'espai, el paisatge i els 
recursos naturals en general, a fi de garantir-ne el bon ús indefinit i, si fos el cas, 
la intangibilitat per raons patrimonials nacionals". 

D'ençà la Constitució , Andorra ha ratificat el Conveni per a la protecció del 
patrimoni mundial, cultural i natural, aprovat per les Nacions Unides el 16 de 
novembre de 1972. Aquest conveni defineix en l'article 2 què es considera 
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patrimoni natural: els monuments naturals constituïts per formacions físiques i 
biològiques o per grups d'aquestes formacions que tenen un valor universal 
excepcional des del punt de vista estètic o científic ; les formacions geològiques i 
fisiogràfiques i les zones estrictament delimitades que constitueixin l'hàbitat 
d'espècies animals i vegetals amenaçades, que tenen un valor universal 
excepcional des del punt de vista de la ciència o la conservació, i els indrets 
naturals o les zones naturals estrictament delimitades , que tenen un valor 
universal excepcional des del punt de vista de la ciència, de la conservació o de 
la bellesa natural. 

Però amb això no n'hi ha prou. Aquesta definició prou àmplia i genèrica que 
ha subscrit el Principat d'Andorra, conjuntament amb el contingut de l'article 31 
de la Constitució, ha de permetre que Andorra es doti d'una llei marc que haurà 
d'informar les altres lleis i que permeti una actuació eficaç en la racionalització de 
la gestió pública , en particular pel que fa als recursos naturals, al medi i a la 
qualitat de vida. 

Com que avui hi ha una ponència a càrrec de Juli Minoves que tracta del 
sector primari i les relacions internacionals , no vull estendre'rn sobre els convenis 
internacionals als quals Andorra s'hauria d'adherir, tal corn el Conveni del Consell 
d'Europa de l'any 1992 sobre la protecció del patrimoni cultural i natural . 

I en l'àmbit de l'ordenament jurídic intern, cal que, amb caràcter d'urgència, 
s'acabin els treballs, ja iniciats, sobre l'avantprojecte de Llei general del sòl que 
ordeni el territori, l'urbanisme i l'habitatge perquè pugui ser entrada a tràmit 
parlamentari al més aviat possible i quedi resolt durant aquesta legislatura. 

Em consta que des de la secretaria d'Estat d'agricultura s'està enllestint ja la 
Llei que ha de regular l'activitat agropecuària i que possiblement entrarà a tràmit 
parlamentari en el proper període de sessions. A hores d'ara, en desconec el 
contingut, però confio que serà una eina fonamental per a l'aprofitament dels 
recu rs os en el sector primari dins el marc del concepte més modern de 
l'economia. En tot cas , posteriorment la secretària d'Estat d'agricultura, aquí 
present, Olga Adellach , ens en podrà donar el detall . 

Però no n'hi ha prou , i ara comença a ser ja urgent. Malauradament, a casa 
nostra l'afer de l'aigua de Besillosa o la contaminació del riu de I'Arièja són una 
mostra de les mancances i del buit legislatiu que tenim. De la deixadesa de la 
responsabilitat política. 

S'ha d'adequar la legislació vigent, i si cal legislar de nou sobre l'obtenció dels 
usos energètics , sobre transports i infraestructures, activitat industrial , comerç i 
consum, turisme i serveis, immigració -política demogràfica i poblacional-, 
sanitat i salut públ ica, ensenyament i cu ltura, finances ... tot , però, dins el marc 
d'uns principis superiors respectuosos arnb la preservació del medi d'acord amb 
el mandat constitucional. 
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Les aigües: 
Recurs hídric 

Repartició de l'aigua en el planeta Terra 

Algunes dades 
Oceà, mar: 1.350 milions de km3 d'aigua salada 
Glaceres: 30 milions de km 3 d'aigua dolça gelada 
Llacs, rius : 1 O milions de km3 d'aigua dolça 
Atmosfera: 15.000 km3 d'aigua 

Distribució de l' aigua en el planeta Terra 
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Les dues terceres parts del planeta estan recobertes d'aigua. El 97% és 
aigua salada, el 2% és aigua en fase sòlida, el 0,7% és aigua dolça líquida i el 
E% és aigua en fase gas. 

D'aquesta, solament el 0,7% seria directament utilitzable per l'home com a 
subministrament per a aigua destinada al consum humà, per a l'agricultura, la 
ramaderia i la indústria. 

Una fracció important d'aquests percentatges és aigua subterrània que 
només pot ser captada mitjançant aforaments. 

Consum de l'aigua per a usos domèstics en el món 

• En el món , 1.250 milions de persones no disposen de quantitats suficients 
d'aigua (20 litres per dia) . 
• Països en via de desenvolupament: 40 litres per dia i per habitant. (El 38% 
dels països en via de desenvolupament no tenen accés a aigua potable) . 
• Europa: entre 150 i 300 litres per dia i per habitant. 
• EUA: 400 litres per dia i per habitant. 

Consum d'aigua en la llar 

per coure 
al iments 
10 litres 

jardí de 1 O m• 
1.000 litres 

1 bany 
200 litres 

rentaplats 
50 litres 

1 dutxa 
20 litres 

rentadora 
de roba 
40 litres 

Si fem uns càlculs molt senzills, que no tenen en consideració la complexitat 
del sistema i, en la hipòtesi que fóssim capaços d'emmagatzemar tota l'aigua 
dolça dels rius i els llacs per evitar que aquesta vagi als oceans, podem calcular 
les reserves d'aigua dolça destinada exclusivament al consum domèstic de què 
disposem fins a l'esgotament de les reserves , considerant que es consumeix 
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una mitjana de 200 litres per dia i per habitant en el món i que la població 
mundial actual de és 5.000 milions de persones. Cada dia es consumeix en el 
món 1 km 3 d'aigua dolça per a usos domèstics. Els rius i els llacs disposen de 
1 O milions de km 3 d'aigua dolça. Només considerant el consum domèstic, al cap 
de 27.398 anys esgotaríem les reserves d'aigua dolça disponible. 

Consum d'aigua en el món 

No solament l'home utilitza aigua per a usos domèstics; altres éssers vius i 
altres activitats també depenen de l'aigua. 

• Animals 
• La vegetació (en ple estiu, un arbre pot evaporar 300 I d'aigua/hora) 
• Les activitats primàries, secundàries i terciàries. 
Els usos domèstics representen 1'11 % del consum d'aigua diari a Europa. 
Si fem el càlcul anterior, disposem de 4 mil anys de recursos hídrics per a 

una població de 5 mil milions d'habitants, però les previsions demogràfiques 
indiquen que al començament del segle vinent, la població mundial serà de 12 
mil milions d'habitants. 

Exemple de consum d'aigua per produir: 
1 litre de cervesa 25 litres d'aigua 
1 kg de ciment sec 40 litres d'aigua 
1 kg de llana 150 litres d'aigua 
1 kg de paper 300 litres d'aigua 
1 kg d'alumini 1.250 litres d'aigua 

El cicle de l'aigua 
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Gràcies al cicle de l'aigua, el volum d'aquesta és manté constant 
L'aigua es presenta sota tres estats físics . 
• gas 
•líquid 
• sòlid 
Aquestes tres fases cohabiten en el nostre entorn . L'aigua fa un cicle en el 

qual passa per les tres fases. 
Per acomplir el cicle complert intervenen l'evaporació de l'aigua d'oceans, 

mars, llacs, rius i terra a causa de l'escalfor del sòl, i l'evapotranspiració dels 
vegetals. Per raó d'aquests fenòmens , es formen núvols que fan precipitar 
l'aigua acumulada, en forma de pluja, neu, boira i calamarsa. 

El 80% de les precipitacions cauen al mar i el 20% sobre la terra. 
L'aigua que cau en un terreny permeable s'infiltra en el sòl fins que entra en 

contacte amb una capa impermeable i forma un aqüífer. 
Existeixen tres tipus principals d'aqüífers: 
• Els mantells freàtics ; són pròxims a la superfície del sòl i es manifesten 

ràpidament per la presència de fonts. 
• Els mantells profunds ; l'aigua s'escola segons la configuració topogràfica 

del terreny fins que emergeix quan es produeix una discontinuïtat del terreny. 
• Els mantells "captius", aigües subterrànies que només són accessibles per 

aforaments . 
El cicle de l'aigua es completa quan per escolament superficial o subterrani 

(font, torrent , riu) l'aigua retorna als mars, als oceans , o als llacs. 
L'aigua és una font renovable a condició que: 
• tots els medis aquàtics no serveixin com a abocadors de residus. 
• no es consumeixi un cabal d'aigua superior al cabal d'alimentació de l'aqüífer. 

Contaminació de les aigües 

Les aigües han vehiculat i continuen vehiculant els nostres residus sòlids i 
líquids cap als llacs i oceans. Quan la concentració humana és feble i els 
residus generats són orgànics , l'impacte sobre el medi és reduït . El medi , 
gràcies a l'oxigen dissolt en l'aigua, té capacitat d'autodepuració. En el moment 
en què la concentració de la població augmenta i la indústria es desenvolupa, la 
quantitat i la qualitat dels residus generats canvien . 

Les aigües residuals no tractades i mal evacuades provoquen malalties i 
plagues , com el còlera, que poden causar milers de morts. 

Les aigües industrials, els productes químics i els pesticides de les zones 
industrials i agrícoles es retroben en els rius, els llacs, els mars i els oceans. 

Les captacions d'aigua potable estan amenaçades per aquests tipus de 
contaminats i es poden tornar no aptes per al consum. 

Un exemple el tenim en el Rin . Es considera que més de la cinquena part de 
productes químics produïts cada any es fabriquen a la zona del Rin . En els seus 
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marges cohabiten empreses molt importants que generen pesticides, medi
caments i altres productes químics. A mitjan anys vuitanta, es va calcular que 
en aquesta regió es tiraven al riu cada any més de 2.000 compostos químics 
diferents sense cap control. A la desembocadura del Rin al Mar del Nord, el riu 
transporta cada dia més de 100 tones de metalls pesants tòxics i més de 30 
tones de productes químics . Els últims anys , aquesta situació ha millorat 
gràcies a una política de pretractament de les aigües residuals tot al llarg del 
Rin. Actualment, s'ha constatat la presència de salmons a la ciutat d'Estrasburg 
(França). Un altre exemple de recuperació del medi és el llac d'Annecy (Alta 
Savoia, França). A mitjan segle XX, es va iniciar una política de recuperació de 
la qualitat de l'aigua del llac. Gràcies a la construcció de col-lectors que 
envolten el llac, s'ha evitat que totes les aigües residuals dels pobles del voltant 
hi aboquin directament. Actualment, el llac d'Annecy és considerat un dels més 
purs d'Europa. 

A Andorra, què passa? 

Actualment, no tenim quantificats ni qualificats els tipus de residus que es 
generen en el nostre país, però sabem que: 

• La utilització d'adobs en l'agricultura és massiva. 
• Excepte al Pas de la Casa, no depurem les nostres aigües residuals 

(aquest tema serà abordat per la Sra. Sílvia Calvó). 
• Les captacions d'aigües potables estan cada cop més amenaçades a 

causa de la creixent mobilitat de la gent cap a les muntanyes, de l'expansió de 
la construcció d'habitatges fora dels nuclis urbans i de l'absència de perímetres 
de protecció de les captacions del país. 

El govern està elaborant, amb la col-laboració dels comuns, de les empreses 
privades, de diferents associacions i de l'Organització Mundial de la Salut, un 
Pla d'acció nacional entorn i salut. 

Aquest pla s'articula en dues fases. La 1 a fase preveu el diagnòstic de la 
situació actual a Andorra en els vuit temes següents d'entorn i salut: aire, soroll, 
aigües superficials i residuals, aigua destinada al consum, residus, accidents, 
habitatges i aliments . Pel que fa a la 2a fase, consisteix en la definició de pro
jectes a partir del diagnòstic. 

Es preveu la publicació i la difusió de la primera fase durant el mes de 
novembre d'aquest any. La segona fase es presentarà a Londres el juny del 
1999 dins el marc de la tercera conferència ministerial Entorn i salut organitzada 
per l'Organització Mundial de la Salut, amb la col-laboració de les comissions 
econòmiques europees. 

Cèlia Vendrell i Serra 
Enginyera en medi ambient i cap del servei 

de salut ambiental del Ministeri de Salut i Benestar 
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La politica forestal 
a Andorra 

g ualsevol política forestal ha de ser la conseqüència de la plasmació 
d'uns objectius definits prèviament sota criteris coherents amb les 
realitats social , econòmica, cultural i històrica, i en consonància amb un 

p g al d'ordenació del territori . 
L'explotació dels recursos naturals a Andorra el darrer mil ·lenni ha estat una 

modificació contínua de l'espai natural , i concretament de la cobertura vegetal 
existent. Des de les artigades al segle IX en zones de Sant Julià i Engordany, 
promogudes pel monestir de Sant Serni de Tavèrnoles , passant per la 
construcció de fei xes a expenses del bosc de caducifolis al llarg del darrer 
mil ·lenni , fins a les talles desmesurades als anys quaranta i cinquanta d'aquest 
segle provocades per la forta demanda i l'escassetat de recursos de les 
corporacions locals i la situació actual de recuperació de superfície forestal 
arbrada, conseqüència de l'abandó de zones conreades o de l'aprofitament de 
pastures. És clar, doncs, que, en cada època i, d'acord amb les necessitats 
socials i econòmiques, s'ha actuat sobre el medi de manera prou important per 
modificar-ne la composició i l'estructura. 

Diem tot això perquè ens sembla prou important trencar una certa creença 
que qualsevol temps passat va ser millor i per relativitzar alguns conceptes que 
moltes vegades semblen indiscutibles i absoluts i que , al nostre entendre , 
mereixen una profunda reflexió en benefici del bosc i dels recursos públics 
disponibles. 

Política forestal i gestió dels espais naturals 

Els objectius 
El primer pas ineludible que cal afrontar és la definició per part dels òrgans 

competents dels objectius a assolir amb un pla o plans de gestió dels espais 
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naturals en coherència amb la realitat del país i les perspectives socioeco
nòmiques de futur. 

Sota les subjectives raons que el bosc està brut, espès o que corre el risc de 
grans incendis, es defensen actuacions silvícoles d'eficàcia dubtosa, de costos 
elevats i de resultats més que discutibles. 

Tradicionalment , s'han marcat quatre àmbits d'objectius pel que fa a la 
gestió forestal, que conceptualment són vàlids i que són: 

Producció 
Protecció 
Conservació 
Oci 

L'objectiu producció ha estat el que ha primat secularment. La producció de 
fusta , resines , llenya, pastura , espais agrícoles , etc . en un territori en què 
l'escassetat de recursos i de producció era patent, el seu aprofitament màxim, 
marcava el límit de la subsistència. Actualment, el valor d'aquests recursos és 
pràcticament nul , sobretot si es compara amb els costos de producció ilo 
explotació. 

L'objectiu protecció se centrava bàsicament en el caràcter de defensa que 
presenten certs boscos emplaçats sobre els nuclis habitats, que els protegien 
de riscs naturals com allaus de neu o de fang i caiguda de pedres . Actualment, 
aquest objectiu pren una nova dimensió, ja que la proliferació d'infraestructures 
comporta un augment important dels riscs i, per tant , el caràcter protector 
esdevé en certs llocs evident. 

L'objectiu conservació apareix en el moment en què es pren consciència 
que cal preservar certs espais naturals de l'aplicació intensa dels objecti us de 
producció. 

L'objectiu oci nei x paral ·lelament al fenomen urbà. La necess itat de 
recuperar el contacte amb la natura obliga a gestionar espais que cobreix in 
aquesta demanda, que cada vegada és més important. 

Els objectius i la realitat d'Andorra 

El model econòmic actual d'Andorra i les perspectives que s'apunten cap al 
futur són l'element fonamental a l'hora de definir els objectius de l'espai forestal. 
Tot i el canvi profund sofert per Andorra els darrers decennis, la memòria del 
que havia estat és present avui encara en la societat andorrana, i és en el bosc 
on es retroba encara amb certa fidelitat la imatge d'aquel l record . Tot i així , 
aquest també s'ha modificat i és aquí on sorgeixen conceptes que cal analitzar 
amb deteniment. 

Sovint sentim a dir que abans el bosc era molt més net i ara quasi no s'hi pot 
passar, que ara el bosc és ple d'arbres morts , o que s'ha tornat tan espès que 
el dia que s'hi cali foc , no l'aturarem. 
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L'abandó de l'explotació del bosc i de bona part de l'activitat ramadera els 
darrers trenta anys ha comportat que la major part dels boscos andorrans 
evolucionessin sota els principis estrictes de la natura. Crec que aquest 
fenomen mereix una reflexió , si més no per posar en discussió conceptes que 
hem esmentat anteriorment. 

Com ja hem dit a l'inici , el pla d'ordenació del territori és fonamental per 
encarar amb encert una política forestal , sobretot si es té en compte que les 
polítiques forestals han de ser concebudes a llarg termini i que, si bé poden ser 
sotmeses a revisions , els grans eixos marcats s'han de mantenir (el pla 
d'ordenació hauria de determinar els usos i les vocacions del territori i d'aquí 
haurien de sorgir els objectius per a cada zona concreta) . 

Criteris en l'ordenació del territori forestal 

Els objectius generals definits anteriorment els considerem vàlids a l'hora 
d'ordenar el territori forestal , però caldrà fer una atenció especial a l'objectiu o 
objectius que s'atorga a cada zona concreta. 

L'explotació forestal a Andorra ha de ser concebuda més com un mitjà que 
com un fi , un mitjà per aconseguir altres objectius marcats, diferents dels 
estrictament productius. El mercat de la fusta restringeix molt les possibilitats 
econòmiques del bosc andorrà, sobretot si es tenen en compte les dificultats 
orogràfiques que, en bona lògica, han d'elevar els costos d'explotació i la minsa 
qualitat del producte davant l'oferta que presenta el mercat. 

Tot i així , existeixen zones del bosc andorrà que presenten certes 
condicions per ser explotades, i un pla d'aprofitament concebut amb criteris 
globals per al conjunt de zones referides pot permetre un balanç final positiu . En 
tot cas , creiem que és important que, si es defineixen en el pla d'ordenació 
zones d'explotació, aquestes, en el seu conjunt, no presentin un balanç financer 
negatiu. El concepte és : zones amb objectiu explotació , sí, sempre que no costi 
diners a les administracions responsables. Reinversió dels beneficis, si hi són, 
novament en el bosc. 

L'objectiu conservació és el que ens sembla més important i és allà on el pla 
d'ordenació haurà de definir de manera més concreta el pla d'actuacions, si és 
que se'n necessita. En tot cas , és imprescindible valorar el conjunt del territori 
no tan sols a través de les existències fustaneres (inventari forestal) , sinó en el 
conjunt de tots els elements que el formen (flora, fauna, aigua, geologia) . Una 
greu equivocació seria enfocar la gestió dels espais amb l'objectiu conservació, 
únicament des de la perspectiva estrictament forestal o només de la flora. És, 
doncs, molt important que l'òrgan gestor disposi de les competències tècniques 
sobre tots els elements. 

En una zona de muntanya en què els riscs naturals hi són presents , 
l'objectiu protecció és molt important. La coberta vegetal és en molts casos la 
que marca la diferència entre la seguretat i el desastre. Un pla d'ordenació ha 
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de definir de manera acurada aquestes zones , i cal concretar de manera 
estricta les actuacions que s'hi poden fer, tant de conservació com de millora. 

Finalment, certes zones que tradicionalment han estat usades per la població 
com a llocs d'oci, s'hauran de sotmetre a un tipus d'actuacions que permetin 
mantenir les característiques de la zona en el compliment de l'objectiu marcat. 

El finançament de la política forestal d'Andorra 

Deslligar la realitat econòmica d'un país i les seves possibilitats pressu
postàries d'un pla d'ordenació dels espais naturals és assegurar que el projecte 
resultant passarà a omplir els calaixos de les bones idees que s'han quedat 
sobre el paper. 

Per tant, és imprescindible saber les possibilitats reals d'inversió i/o despesa 
que les administracions públiques volen i/o poden fer en el conjunt dels espais 
naturals. És també molt important fer un ús racional i òptim dels recursos que 
s'hi destinin. És molt important, doncs, definir l'estructura que haurà de con
feccionar, gestionar i apl icar els plans d'ordenació i de gestió. 

Conclusions 

De tot el que s'ha dit fins ara de manera sintètica, en traiem les conclusions 
següents que, al nostre entendre , han de fomentar una política forestal a 
Andorra: 

1) Necessitat d'una ordenació del territori en què es determinin els diferents 
usos i vocacions de cada una de les parts que el formen . 

2) En l'àmbit forestal , i en coherència amb el pla global d'ordenació, definir 
els objectius per a cada zona forestal i, en conseqüència, elaborar el pla 
d'ordenació forestal i els plans tècnics que es necessitin . 

3) Definir la forma de finançament de la política forestal i la utilització dels 
possibles beneficis que pugui generar. 

4) Estructurar un òrgan de gestió que permeti a les diferents administracions 
acomplir els objectius marcats , optimitzar els recursos financers que s'hi 
destinin i fer el seguiment de la política aplicada. La centralització en un òrgan 
(consorci) ha de permetre reduir despeses i aportar coherència global en la 
política aplicada i cooperació entre les diferents administracions. 

Finalment, volem reiterar-nos en la importància de la definició d'objectius per 
a cada un dels territoris forestals determinats, de la necessitat de conjuntar la 
realitat del país amb els objectius i de no separar els aspectes econòmics dels 
purament tècnics . Creiem que és d'aquesta manera que es pot aconseguir la 
implantació d'una política forestal coherent i generalitzada. 
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la caça i la pesca: 
B pla cinegètic 

A fortunadament, no hi ha cap espècie de fauna terrestre i aquàtica que 
atempti contra el tabac, per la qual cosa sempre és un tema espinós. La 
caça, sobretot la caça de l'isard , porta greus problemes al país des de fa 

molt anys. Sempre mirem amb nostàlgia aquells temps passats, quan érem 
petits i vèiem passar els nostres avis o els nostres pares amb bones penjades 
de truites , conills, perdius , isards , etc. Avui , lamentablement , l'evolució 
andorrana, el progrés, ho fa cada vegada més difícil de veure i de recordar. 

El canvi econòmic del país ha fet que es construïssin blocs d'habitatges, que 
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es transformessin totalment, que aquells 
afluents del Valira com I'Aigüeta es convertissin en avingudes com la de 
Tarragona i deixessin d'existir. La contaminació també ha transformat els rius i 
cada vegada envaeix més les zones de pesca. Les pistes de muntanya, les 
pistes d'esquí, fan disminuir la fauna i transformen el medi ambient. 

El creixement del nombre de caçadors i de pescadors, la transformació dels 
cultius , de blat i altres en tabac , tot plegat ha contribuït a una reducció 
considerable de la fauna . D'això ens n'anem adonant amb el temps. I com en 
altres temes, des d'Europa ens obliguen i ens imposen una transformació en la 
manera de fer que ens porta a haver d'elaborar un pla cinegètic, una llei de 
caça, una llei de pesca .. .. D'alguna manera, ens hem d'adaptar a la normativa 
existent als altres països. Però no ho hem de considerar com una obligació , 
sinó que està comprovat que aquesta normativa dóna grans resultats tant per 
als caçadors com per als amants de la natura com per als turistes com per a la 
gent del país. 

Si mirem els Pirineus, veurem zones com el Cadí o com el Pallars que tenen 
una afluència considerable de turistes , alguns només per contemplar la natura, 
d'altres per a l'explotació cinegètica , etc. I nosaltres no hem de ser una 
excepció. 
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Si analitzem una mica les diferents espècies que hi ha, ens adonarem que 
ens passa el mateix que als països veïns. Espanya, que sempre ha estat un 
gran país de caça menor, malgrat la seva facilitat ecològica per continuar tenint 
aquesta abundància, ha vist també reduït el nombre de peces i ha hagut de 
recórrer a les reintroduccions. França, que habitualment no era un país gaire 
fort en caça major, actualment és un dels més importants d'Europa i està fent 
uns "tableaux de chasse", com diuen ells, considerables. Si nosaltres ens 
adaptem a aquestes maneres de fer, segur que aconseguirem grans fruits. 

A Andorra també tenim dos tipus de caça: la caça major i la caça menor. Pel 
que fa a la caça major, l'espècie que ha suscitat sempre més polèmica és 
l'isard , des del punt de vista fronterer i del purament de caça, de furtivisme , 
etcètera, i potser serà el que ens portarà, per evitar enfrontaments, a elaborar 
aquesta llei de caça que ens ha de permetre normalitzar-ho tot. 

L'isard és un animal que, gràcies a les reserves veïnes, sempre s'ha portat 
molt bé , ha estat molt abundant, ha permès que un petit col ·lectiu el cultivitzés 
durament i una sèrie de caçadors poguessin continuar fent la setmana de l'isard 
tradicional , que ja feien els nostres avis, si bé d'una forma menys ordenada, 
sovint només per les festes majors; nosaltres ho fem una setmana a l'any, al 
setembre. 

El pla cinegètic en matèria de caça requereix que es creïn reserves al país, 
no pas per parròquies sinó per zones aprofitables. Fa deu anys que es va crear 
la reserva d'Enclar i set o vuit la de Xixere lla i l'únic que hi passa és que, com 
que no s'exploten , es creen unes piràmides de fauna totalment despropor
cionades. Els veïns s'estan queixant que els senglars ho arrasen tot , i ja sabem 
que el senglar és una espècie dolenta, que es menja els ous dels ocells , les 
cries de les perdius , etc. Quant a l'isard, hi ha animals ve lls que no produeixen 
res i fan fora els joves, que serien els que crearien una generació piramidal 
positiva per a la seva explotació. Quan arriben aquestes queixes, tothom s'em
para en el fet que no hi ha una legislació per començar a fer aquesta explotació , 
però crec que aviat la tindrem . 

Amb aquestes reserves per zones hem d'aconseguir que les diverses 
repoblacions i l'increment serveixin per als turistes, perquè les visitin , i això està 
comprovat que va bé , per als caçadors , per a l'explotació racional i per als 
amants de la natura, que poden passejar i fotografiar un animal de prop. 

A més a més, aquestes reserves , ben explotades, serviran per alimentar les 
zones lliures i ens permetran de continuar fent la setmana de l'isard a Andorra, 
que és molt important per a tots els andorrans i residents aficionats a la caça, ja 
que permet que una sèrie d'amics o de companys -i fins i tot persones que no 
cacen també s'hi afegeixen- puguin passar una setmana a la muntanya i 
desconnectar de la tasca i de la intensitat anual que portem tots. I això sempre 
és d'agrair, perquè és un dels pocs moments que tenim de contacte. 

Aquestes zones pràcticament ja estan delimitades, tot i que hi ha alguna 
parròquia que encara té algun problema. De la Coma de Ransol fins als estanys 
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de Fontargent és la que hauria de funcionar a Canillo. De l'Alt de la Tossa a les 
Agols per a Encamp , i Escaldes és la zona central , una de les millors que 
tindríem. La d'Enclar per a Escaldes, Andorra i Sant Julià, Xixerella per a la 
Massana i per a Ordino i la Massana s'ha de veure si s'accepta la del clot del 
Cavall , el coll de Cases, etc. Aquesta és la més polèmica, ja que la Massana 
tindria tres reserves. La Massana és una de les parròquies que té més clar que 
les reserves els han fet un gran favor al moment de caçar l'isard. 

Al pla de l'Estany i en altres zones on abans es caçava un nombre mínim 
d'isards , actualment s'hi està caçant molt. Gràcies a les reserves , l'isard 
s'estén. Els caçadors sabem que si aquestes reserves són ben tractades, ens 
permetran tenir un nombre important de permisos, a tots , durant l'any. Tots 
podrem caçar, de primer any sí, any no, i més endavant tots podrem caçar el 
nostre isard cada any. Comentava un caçador que hi ha països com Suïssa on 
aquest any han tingut tres permisos d'isard i sis de cabirol per caçador, i ho 
tenen tot sota control de reserva, no tenen terrenys lliures. 

A Andorra, només que hi hagués una població de 2.000 isards, que no és 
gens desproporcionada ja que a la vall d'Ori u n'hi ha uns 1.500 en una sola vall , 
comptant que tenim un terreny totalment favorable de 464 km2 i que tot el 
terreny és bo menys la zona habitada, i tenint en compte que som uns 500 
caçadors d'isard i que l'explotació d'aquesta espècie és d'aproximadament el 
15% anual , tindríem uns 300 isards per caçar cada any, amb la qual cosa 
arribaríem pràcticament a un isard per caçador. 

Cal tenir en compte, a més, que ara hi ha hagut una reintroducció que ve de 
fora de cabirol i altres espècies de caça major com el mufló. Això voldria dir que 
tots els caçadors podríem tenir més d'un permís de caça major assegurat a 
l'any. Tothom s'adona que això és molt positiu , ja que elimina una mica el 
furtivisme i, com que als països veïns els interessa força que funcioni i també 

. ens donarien exemplars de caça major, això ens permetria , al cap de tres o 
quatre anys, arribar a unes densitats òptimes en el país i a una explotació en 
què tothom tingués els seus permisos cada any. 

Sembla que finalment aquesta tardor la llei de caça arribarà a bon terme. 
Pel que fa a la caça menor, malgrat que té importants repoblacions i malgrat 

el fet que no hi hagi sembrats, que se'ls molesti molt amb l'esquí a l'hivern, les 
motos de neu, les pistes forestals a l'estiu i el turisme, l'estem recuperant. Jo 
diria que quan puguem tenir criadors a Andorra de bona qualitat i no ens calgui 
cada any fer una gran inversió externa per adquirir exemplars que sovint no 
s'adapten, també assolirem uns nivells òptims per a la seva explotació. Aquest 
any s'ha introduït un punt a la llei que és reduir el nombre de captures de caça 
menor a quatre perdius , quatre faisans , una llebre i dos conills , cosa que també 
ens ajudarà molt. Un altre factor que ens ajuda és que la majoria dels caçadors 
no cacen a Andorra, sinó que ho fan a Espanya, amb la qual cosa la densitat de 
caçadors al país i la pressió cinegètica és menys important durant la major part 
de les jornades de caça possibles. 
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A l'engròs , el que ens hauria d'aportar el pla hauria de ser un millor 
aprofitament cinegètic , una major densitat de peces a caçar cada any, als 
amants de la natura el fet de poder contemplar tot el que hi ha i als turistes , la 
possibilitat d'admirar la nostra fauna, que és prou rica. 

Pel que fa a la pesca, requereix una recuperació de tots els rius -sembla 
que aquests darrers dies ja s'han començat a instal ·lar els col ·lectors del Gran 
Valira-. Actualment tenim molts problemes perquè només es pesca als estanys 
i en quatre zones de rius d'alta muntanya. Tothom s'hi aboca i per tant hi ha una 
pressió terrible i no hi ha manera de recuperar la fauna aquàtica. El dia que 
puguem pescar en tots els rius , fins al Runer, millorarà aquesta part d'ex
plotació . De tota manera, s'hi està treballant: s'han fet acotats intensius un 
parell de rius i un parell d'estanys, perquè els qui realment volen anar a pescar 
per tornar a casa amb deu truites, puguin estar satisfets , i crec que s'ha acon
seguit, les proves són que des de la piscifactoria de Ransal ens comentaven 
que quan no es pot pescar ells venen molta truita i quan es pot pescar, en 
venen poca. 

El fet és que aquesta llei de pesca requereix també zonificar Andorra . I 
zonificar Andorra en matèria d'aigua vol dir zonificar els estanys i els rius i saber 
què volem fer de cada un. Tenim per exemple zones fantàstiques com la Bola i 
els Pessons, on la truita és de les millors del món, que s'han de preservar, es 
poden utilitzar per a vivers o per a la pesca amb mosca o per a una pesca molt 
més racional i molt més restringida. Potser també caldria vedar les brocaleres 
dels rius, que és realment on la truita cria i on els alevins es reprodueixen amb 
tranquil·litat i després poden baixar cap als rius. S'ha de definir tot . Hi ha 
estanys en què la truita no cria i no criarà mai , com els de l'lila o Juclar, per la 
seva profunditat. Aquests estanys potser es poden fer servir més per a explo
tació d'aquest tipus d'acotat. 

El fet és que la fauna terrestre , per l'erosió del territori , per la densitat de 
caçadors i sovint també per l'egoisme dels caçadors , no ens permet de fer-ne 
un gran reclam turístic, però l'aquàtica sí que ens ho permet, perquè és molt 
més fàcil repoblar certes zones amb truites que repoblar contínuament d'isards, 
de galls de bosc o de perdiu blanca. 

Aquest any s'ha començat a treballar perquè el turista se senti bé dins els 
nostres rius , dins els nostres estanys; s'ha creat el permís de pesca diari , tan 
reclamat pel sector hoteler i pel sector restaurador, s'han alimentat molt més els 
estanys, els rius, etc. 

Quan hi va haver canvi de junta a l'Associació de Caça i Pesca, es va 
demanar un increment de subvencions als comuns, i hi havia comuns que no la 
volien donar perquè potser no se 'ls havia explicat prou bé la finalitat, tot i que 
constava a la carta. Finalment, quan es va fer una repoblació massiva dels seus 
rius i estanys en moments crucials d'afluència turística, van veure el plaer que 
sentia el turista de tornar als hotels amb quatre o cinc truites i de fer-se-les 
coure allà. I això és un reclam perquè aquesta gent torni . 
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A França estan decidint de no repoblar els rius , i això vol dir que no tindran 
truites perquè són bons pescadors i les estan esgotant. Doncs bé , si nosaltres 
en tenim una bona densitat, segur que vindran a casa nostra, els hotels ho 
notaran i tindrem un turisme de qualitat com pot ser el de la pesca. 

Mai no s'ha treballat a fons una lle i o un pla de pesca , però des de 
l'associació considerem que s'ha de tirar endavant al més aviat possible pel bé 
de tots. Quan es fa una planificació , sigui en un sector o en un altre , quan 
realment tothom s'implica, de seguida es noten els fruits . A Andorra tenim un 
gran avantatge: tant els rius com les muntanyes són d'un nivell altíssim perquè 
tot s'hi adapta. Ja era així abans i ara no ha pas de ser diferent, l'únic que hem 
de fer és intentar recuperar tot aquest temps perdut en què no s'ha fet gairebé 
res més que explotar i explotar i no s'hi ha posat res a canvi. 

Un model pot ser el que acabo de presentar, però evidentment n'hi ha 
d'altres. El que és molt clar , i ho tenen molt assumit tots els països, és que hi ha 
d'haver implicació de tots els sectors . Un pla imposat, tant en un cas com en un 
altre, no funciona mai . A partir del moment que hi ha una implicació de tots els 
sectors és quan funciona . Però tot depèn dels interessos de tothom. Cada 
vegada que han volgut imposar una espècie nova, cada vegada que han volgut 
imposar alguna qüestió que no era del grat del sector -caçador o pescador-, ha 
fracassat. 

Per exemple, a Encamp, hi ha un problema de por respecte als muflons. Al 
seu dia es van introduir 17 o 18 muflons i ara n'hi ha més de 200, tenen un 
creixement d'un 25 o un 30% anyal , que és molt important, i estan malmetent el 
territori . Tot i que hem de considerar que serà una espècie més a caçar, sabem 
que s'ha de normalitzar, perquè seguint aquesta línia podem arribar als 1.000 ja 
que cada any es multipliquen d'una manera molt important i no s'arriben a 
seleccionar. El que caldria és treure'n un centenar i tornar-ne a portar 1 O o 12 
d'altres llocs, amb la qual cosa aconseguiríem tenir una població òptima. 

S'està fent un estudi al solà d'Encamp per veure quina és la seva zona òp
tima, i també arriben a aquesta conclusió, que s'ha de canviar una mica la con
sanguinitat i s'han de treure tots els animals que no són desitjables i que tenen 
defectes genètics. Penseu que aquests muflons han creuat per la banda de Tor 
i allà els eliminen fulminantment cada vegada que travessen , perquè causen 
trastorns als isards i a d'altres espècies . Estem parlant del solà d'Encamp, que 
és una zona més baixa; per això afecta poc l'isard i les altres espècies. 

I poso aquest exemple perquè si no s'hi implica tothom, no pot funcionar. És 
una crida a tots els sectors , perquè tothom treballi una mica i pensi . 
Evidentment, serà pel bé de tothom. Gràcies. 

Josep Maria Cabanes i Dalmau 
Director comercial de Banc Agrícol i Comercial d'Andorra, sotspresident de 

l'Associació de Caça i Pesca i secretari general del PLA 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals 133 



Les energies 
renovables 
a Andorra 

1. Les fonts de energia 

L'energia és una magnitud física que guarda una relació d'equivalència amb 
una altra que és el treball; en paraules més senzilles , l'energia d'una de
terminada font és la capacitat que té per produir treball. En conseqüència, per 
desenvolupar qualsevol activitat que requereixi treball -el 99% de les activitats 
humanes- és necessari un determinat consum d'energia. 

L'home ha entès des de fa molt temps l'avantatge per al desenvolupament 
social de poder disposar de fonts d'energia. Vista la importància que té l'energia 
per a l'home, cal fer-se unes quantes preguntes, per exemple: 

-D'on surt aquesta energia que tots estem utilitzant en la nostra vida diària? 
-Són eternes les fonts energètiques que coneixem? 
-Si no ho són , per quants anys en tenim? 
-És possible que hi hagi altres fonts que l'home encara no ha descobert? .. . 

La resposta a totes aquestes preguntes sobrepassa l'àmbit d'aquest article . 
Malgrat això, i amb un grau d'aproximació suficient, es pot assegurar que: 

-L'energia prové de la natura i té diferents manifestacions. 
-Cada font d'energia té unes expectatives de vida particulars i diferents de 

les altres (reserves de carbó/reserves d'urani). 
-És cert que hi ha altres fonts que la tecnologia encara no ha posat al nostre 

abast. 
Malgrat que moltes vegades no ens n'adonem, l'energia més important és la 

que prové del Sol. Ella és la responsable que el nostre planeta tingui vida i és el 
motor de les fonts d'energia que s'han anomenat renovables . Els moviments de 
les masses d'aigua i d'aire , la fotosíntesi , el cicle de l'aigua, etc. es produeixen 
gràcies a l'energia que subministra el Sol. La durada d'aquestes energies està 
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lligada a la vida de l'astre rei, que a l'escala humana es pot considerar 
il·limitada. 

Altres fonts d'energia depenen de l'aprofitament de combustibles minerals 
que es troben en la Terra , com el carbó i el petroli , formats després de 
processos molt llargs de fossilització i l'energia química de formació dels quals 
s'aprofita després en un procés de combustió. Aquestes fonts tenen una durada 
limitada, ja que les reserves d'aquests productes al nostre planeta també ho 
són . La combustió d'aquestes matèries provoca la seva transformació 
irreversible i l'emissió a l'atmosfera de gasos com el C02 i els NOx. 

Una altra font d'energia és la derivada del trencament artificial del nucli de 
l'àtom d'urani , que produeix calor com a conseqüència de la transformació de 
massa en energia: és l'energia nuclear de fissió . La durada d'aquesta energia 
està lligada a les reserves d'urani a la terra. El problema més greu és que 
genera residus radioactius amb una llarga vida mitjana d'activitat. Dins de l'e
nergia nuclear, s'està treballant des de fa molts anys en la posada a punt de 
l'energia dita de fusió, que consisteix a reproduir els processos que tenen lloc a 
l'interior del Sol i en què els elements combustibles són l'hidrogen i l'heli , molt 
abundants a la terra. Aquesta tecnologia encara no està a punt. 

2. Utilització de les fonts d'energia per l'home 

L'activitat humana ha consistit , des del seu començament, en la utilització 
d'allò que la natura li proporciona per aconseguir els seus fins (primer la 
supervivència, després el desenvolupament). En cada moment històric, l'home 
s'ha servit de les fonts d'energia que ha estat capaç de controlar, perquè 
l'energia és fonamental en tot procés de transformació. 

La societat primitiva utilitzava l'energia muscular, sigui la de les persones, 
sigui la dels animals , i les energies renovables que subministraven l'aigua, el 
vent i la biomassa (la llenya). Tot això en un món en què el nombre d'habitants 
era molt reduït , cosa que feia que l' impacte sobre la natura no fo s gaire 
important. 

L'a rribada de la societat industrial canvia totalment el panorama . 
L'aprofitament de les fonts d'energia d'origen fòssil posa en mans de l'home la 
possibilitat d'intervenir en la natura de manera important. Això crea la cultura del 
consum, que comporta un desenvolupament molt important, un augment de la 
població que cada vegada consumeix més energia i per tant unes conse
qüències negatives per al medi ambient. Les quantitats de C02 alliberades a l'at
mosfera no poden ser absorbides per les masses forestals, i l'efecte hivernacle, 
entre altres, es converteix en una amenaça a tot el planeta. 

Actualment, la societat està començant a prendre consciència del fenomen 
i ja no es parla de desenvolupament sostingut sinó de desenvolupament 
sostenible. Estem en la societat postindustrial, en la qual el desenvolupament 
solament és admissible si és compatible amb la preservació del medi ambient. 
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3. El model energètic actual 

La nova societat postindustrial ha de canviar l'antic model de desen
volupament sostingut pel de desenvolupament sostenible i ho ha de fer sense 
canvis sobtats i sense perdre els beneficis socials que ha portat l'antic model. 

La tasca no és gens fàcil i comporta una sèrie de compromisos inter
nacionals per tal de disminuir progressivament les quantitats de C02 alliberades 
a l'atmosfera. 

Per assolir aquest objectiu , hi ha dues accions que es poden dur a terme de 
manera immediata: 

Engegar una política d'estalvi energètic 
Potenciar la utilització de les energies renovables 

L'estalvi energètic és una actitud que involucra tota la societat ; s'ha de 
començar a ensenyar als nens a les escoles i a informar els adults mitjançant 
campanyes de conscienciació. S'ha de consumir només allò que es necessita. 
Malgastar és un luxe que ja no ens podem permetre . Els professionals també 
cal que ho tinguin present en la seva feina diària, dissenyant i utilitzant sistemes 
i aparells de baix consum i alta eficiència energètica. El compromís ha de ser 
universal , ja que la contaminació, l'efecte hivernacle i la destrucció de la capa 
d'ozó no admeten fronteres. 

La potenciació de les energies renovables es pot dur a terme amb diferents 
accions. En primer ll oc , cal desenvolupar la recerca per augmentar els 
rendiments actuals . En segon lloc, s'ha d'afavorir la construcció de nous 
aprofitaments i donar preferència al consum d'aquestes energies respecte a les 
convenc ionals. Les energies renovables tenen l' inconvenient que, econò
micament, no sempre són competitives amb les tradicionals. Aquest sol ser un 
argument que utilitzen els seus detractors. En contra d'aquest argument, els 
partidaris d'aquestes energies diuen que en el cost de les energies tradicionals 
no es tenen en compte les despeses que es deriven del major impacte 
mediambiental (cost ecològic) . Així, el suport de l'administració pública quedaria 
justificat pel fet que produeixen un menor perjudici mediambiental, un cost que 
en els altres casos acaba pagant d'una manera o altra el conjunt de la societat. 

4. Energies renovables 

Tal com s'ha dit al començament, les energies renovables són aquelles que 
la natura lliura periòdicament gràcies als fenòmens originats per la influència del 
Sol sobre la Terra i que, per tant, no s'esgoten com les energies d'origen fòssil 
o nuclear. Tota font d'energia que compleixi la premissa anterior serà, doncs, 
renovable. Entre les més conegudes hi ha la solar, l'eòlica, la hidràulica, la geo
tèrmica, la de les marees, la biomassa, etc. 

En aquest treball ens ocuparem únicament d'aquelles energies utilitzables 
per produir electricitat i susceptib les de tenir una aplicac ió relativament 
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immediata al Principat d'Andorra. De tots és conegut que l'electricitat és una de 
les formes d'energia més còmoda d'utilitzar. 

Malauradament, aquesta energia no es troba en la natura tal com la 
coneixem normalment , sinó que s'obté mitjançant un procés industrial de 
transformació d'altres energies dites primàries. Segons la font d'energia 
primària emprada se li adjudiquen etiquetes com hidràulica, tèrmica, nuclear, 
fotovoltaica, etc. El que ens interessarà, doncs, és la font primària per veure el 
caràcter de renovable i el seu impacte sobre el medi ambient. 

4.1 Energia hidràulica 
La producció d'electricitat en una central hidràulica té lloc per transformació 

de l'energia mecànica (potencial i cinètica) que tenen les masses d'aigua en els 
riu s o en els llacs . Els elements mecànics són les turbines i fan voltar les 
màquines elèctriques dites alternadors. Aquesta transformació es produeix amb 
rendiments alts . L'energia elèctrica produïda es transfereix a la xa rxa de 
transport i distribució per al seu consum. 

Aquesta font d'energia és de les primeres que ha utilitzat l'home, primer per 
fer moure molins, serradores i altres màquines artesanes, i més endavant per 
produir electricitat. Al començament del segle es trobaven petits salts per 
abastar indústries familiars o nuclis reduïts de població. Més endavant es van 
construir els grans embassaments o pantans equipats amb màquines de gran 
potència. Avui en dia cada cop es fan menys obres d'aquest estil amb finalitats 
exclusivament de producció elèctrica, en canvi hi ha encara projectes de rec o 
de regulació que aprofiten l'aigua sobrant per produir electricitat. 

A Andorra existeix des dels anys trenta una central hidroelèctrica equipada 
amb dos grups de 15 MW cadascun . Amb una producció mitjana de 96 milions 
de kWh anuals, ha subministrat durant molts anys tota l'energia consumida al 
país. Darrerament, amb el creixement i el desenvolupament d'Andorra, s'ha 
hagut de recórrer a la importació d'energia de l'exter ior , ja que aquesta 
instal·lació resulta insuficient. Malgrat això, encara continua subministrant entre 
el 25 i el 30% del consum anual del país. 

La tendència actual en el nostre entorn és abandonar la construcció de 
grans salts, potenciar la construcció de minicentrals, ja que malgrat que la seva 
rendibilitat és inferior a les anteriors , s'adapten millor a l'entorn en produir 
menys impacte social i mediambiental. 

El principi de funcionament és el mateix que el de les centrals conven
cionals , però la dimensió dels elements essencials permet una millor integració 
en l'entorn. Així, tant la presa com l'edifici de la central tenen poc impacte en el 
paisatge, i tampoc no en té la canonada forçada , que en ser de reduïdes 
dimensions es pot enterrar amb un cost raonable . 

Per construir una minicentral s'ha d'elaborar en primer lloc un estudi de 
viabilitat econòmica. Per això es comença amb un estudi hidrològic de la zona 
que determina quines quantitats d'aigua es poden esperar en cada època de 
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l'any. A continuació determinen els possibles emplaçaments i es busca un 
compromís entre el cabal i l'alçada del salt , factors que determinaran la po
tència de les màquines. Amb aquestes dades, i considerant els cabals mínims 
ecològics , es té una primera idea de la producció que es pot esperar. 

La definició del tipus de turbines i altres equips electromecànics , el càlcul de 
la canonada forçada i altres elements importants del projecte es fan després 
amb caràcter preliminar, per permetre tenir una avaluació aproximada del cost 
del projecte . Això permetrà posteriorment analitzar paràmetres econòmics com 
el VAN , el TIR i el temps de retorn de la inversió. L'estudi d'impacte ambiental i 
les mesures correctores completen la fase preliminar. El projecte de detall , 
l'execució material , les proves i la recepció definitiva condueixen a la posada en 
funcionament de cada minicentral. 

L'any 1984, el Consell General va encarregar la redacció d'uns avant
projectes per a l'aprofitament dels recursos hidràulics per produir electricitat a 
Andorra . Quasi deu anys després de la compra de FHASA, el govern ha 
encomanat a FEDA que torni a reprendre la tasca per tal d'augmentar la seva 
producció , preferentment amb energies renovables . 

Actualment s'estan acabant els estudis de viabilitat. Per donar una idea de 
l'abast dels projectes, es pot dir que s'estan estudiant sis petits salts d'una al
çada bruta d'uns 300 metres, cosa que dóna, per terme mitjà i per cada mini
central , una potència instal·lada de 1.500 kVA, una producció de 6 milions de 
kWh/any i unes 4.000 hores de funcionament. Analitzada la viabilitat econò
mica, i si l'estudi d' impacte ambiental no és desfavorable, es proposarà al 
govern la seva realització. 

4.2 Energia eòlica 
La producció d'electricitat es fa en aquest cas transformant l'energia cinètica 

que porta el vent. La força del vent imprimeix un moviment de rotació a unes 
pales de grans dimensions que arrosseguen un alternador que produeix corrent 
elèctric. Com tothom sap, el vent està originat pel moviment de les masses 
d'aire que ocasiona el diferent escalfament de la superfície de la Terra. És, per 
tant, una energia renovable. 

També aquesta energia ha estat utilitzada per l'home des de fa molt temps , 
principalment per moure molins o per bombar aigua. Actualment s'està potenciant 
l'explotació d'aquest recurs natural mitjançant la construcció de parcs eòlics , que 
consisteix en la instal·lació de grups d'aerogeneradors en els llocs propicis on el 
vent té unes característiques favorables per ser aprofitat. L'electricitat generada 
s'envia a la xarxa de transport o de distribució per al seu consum. 

Per donar una idea de les dimensions aproximades de cada aerogenerador, 
es pot dir que, per a potències entre 500 i 750 kW, la torre sol tenir entre 40 i 50 
metres d'alçada; el cos de l'aero (multiplicador i generador) sol fer 6 o 7 metres, 
i les pales, de 20 a 25 metres de radi . El conjunt pesa entre 40 i 50 tones . És 
molt important l'estudi de viabilitat que determini l'existència de vent i les seves 
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característiques . L'estat actual de la tecnologia fa que els aerogeneradors 
tinguin un marge de funcionament per a velocitats del vent compreses entre 5 i 
15 metres per segon i un marge de seguretat que va fins a 25 m/s. Per sota de 
5 m/s, la màquina no engega per falta de força (les pales giren però l'alternador 
està desacoblat) i per sobre de 25 m/s, la màquina es para per evitar danys en 
el material. 

De la mateixa manera que en les minicentrals , s'han d'analitzar tots els 
paràmetres de tipus econòmic i també els de tipus ambiental. Sovint, el major 
impacte el produeixen les pistes que cal construir per poder instal·lar un 
material tan pesant (grues de 100 tones) . Des d'aquest punt de vista, s'ha de 
procurar escollir emplaçaments amb accessos rodats existents , ja que els 
muntatges en helicòpter són impossibles amb aquestes càrregues. Altres 
aspectes que cal tenir en compte són l'impacte visual i l'impacte sobre les aus. 

També a Andorra s'està considerant la possibilitat d'aprofitar aquest tipus 
d'energia, ja que els mapes de vent disponibles per a la zona en principi no ho 
exclouen. 

Actualment s'estan posant en funcionament estacions de mesura que 
permetran confirmar -i en el seu cas quantificar- el potencial eòlic de què 
disposen les nostres serralades. En cas afirmatiu , FEDA engegarà el mateix 
procediment descrit pe r a les minicentrals per dur a terme l'execució dels 
projectes que en resultin . 

4.3 Energia solar fotovoltaica 
L'anomenat efecte fotovoltaic consisteix en què quan un raig de llum (en 

aquest cas un raig de sol) incideix sobre un material semiconductor, es genera 
un corrent elèctric. Aquest és , en resum , el principi de funcionament de les 
instal·lacions fotovoltaiques . 

El rendiment d'aq uesta transformació és baix i l'energia subministrada 
depèn de la quantitat d'irradiació de l'indret. La quantitat d'electricitat que és 
capaç de generar cada instal·lació és relativament baixa i el cost del kW és 
elevat. Les seves principals aplicacions es troben en el camp de les comu
nicacions , com a fonts d'alimentació autònomes en indrets apartats. També 
s'estan utilitzant per alimentar petites instal·lacions domèstiques en indrets on el 
cost de tirar una línia elèctrica resulta prohibitiu. 

En aquest darrer cas, cal fer un projecte molt acurat tenint en compte els 
consums de punta , la capacitat d'acumulació , els electrodomèstics de baix 
consum a instal·lar i també la gestió posterior , que requereix uns hàb its 
particulars en els usuaris. L'abaratiment de cost s'aconsegueix en noves 
edificacions integrant els panells solars a la teulada. D'altra banda, s'està 
treballant en noves tècniques de fabricació de les ce l· les de material 
semiconductor per millorar-ne el rendiment i abaratir-ne el cost. 
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5. La política energètica de FEDA 

FEDA, com a societat parapública , ha assumit plenament els principis 
exposats al començament de promoure l'estalvi energètic i de potenciar les 
energies renovables. Però, de quina manera FEDA porta a la pràctica aquests 
compromisos? 

Respecte a l'estalvi , FEDA ha desenvolupat la reforma del sistema de tarifes 
elèctriques que prima el consum en hores vall i el penalitza en hores punta, al 
mateix temps que incita el client a contractar només la potència que necessita. 
En aquest mateix sentit , s'està treballant en un projecte per instal -lar comp
tadors intel-ligents que , a banda de donar millor servei al client , permetran 
gestionar la demanda de manera més eficaç. 

Quant a la producció , com s'ha dit al començament, FEDA subministra entre 
el 25 i el 30% de l'electricitat que consumeix Andorra de fonts renovables 
(energia hidràulica). Actualment s'està treballant per conservar i augmentar tant 
com sigui possible aquesta proporció. A aquest efecte, a banda dels projectes 
en curs esmentats anteriorment, s'han fet treballs de reforma per augmentar el 
rendiment de les màquines i per millorar la gestió de les captacions. 

Un altre projecte que ha estudiat FEDA és la cogeneració amb gas natural 
alimentant al mateix temps una xarxa d'aigua calenta per a calefacció urbana. 
Malgrat que no es tracta d'una energia renovable , és un projecte en què 
l'aprofitament de l'energia primària de la font és d'un 80% (cal recordar que les 
turbines de vapor convencionals tenen rendiments d'un 30% i amb cicle 
combinat s'arriba al 55%). El projecte està esperant que els mercats elèctric i 
del gas mostrin quina serà la tendència futura, ja que en aquests moments 
estan en contínua evolució . 

En definitiva, FEDA està compromesa en ferm amb aquesta política i no 
solament està disposada a fer projectes d'inversió com els anteriors , sinó també 
a participar en aquells que comportin un aprofitament d'energia residual 
generada per processos relacionats amb la biomassa o el tractament de 
residus. 

Apèndix 

L'any 1993, el consell de ministres de les Comunitats Europees va aprovar 
el programa AL TEN ER dedicat a les energies renovables. Aquest programa 
preveia augmentar la utilització d'aquestes energies d'un 4% l'any 1991 fins a 
un 8% l'any 2005 , i triplicar en aquest període la producció d'electricitat 
procedent d'aquestes fonts. Això representaria una reducció d'emissions de 180 
milions de tones de C02/any al final del període. 

L'any 1994, a la Conferència de Madrid, es va aprovar el Pla d'acció per les 
fonts d'energia renovables en què es fixava com a objectiu la substitució del 
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15% de la demanda d'energia primària convencional a Europa per energies 
renovables abans del 201 O. 

Més endavant, el Llibre verd de les energies renovables a Europa preveu 
que la Unió Europea cobrirà l'any 2010 el 12% del seu consum energèt ic 
mitjançant fonts renovables . 

La cimera de Kyoto de l'any 1997 va establir que Europa ha de reduir les 
emissions de gasos que produeixin efecte hivernacle un 8% entre els any 2008 i 
2012, els EUA un 7% i el Japó un 6%. 
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La problemàtica de 
les aigües residuals 
a Andorra 

Introducció 

Andorra és capçalera de conca pel riu Arièja, que desemboca a França, i pel 
riu Valira, afluent de l'Ebre que discorre per Espanya. Però malgrat el fet de ser 
un país de muntanya en el qual neixen dos rius a més de 2.000 m d'altitud , les 
aigües superficials sofreixen les conseqüències del creixement econòmic i del 
seu consegüent augment de població. Efectivament, els assentaments humans 
són la causa de l'existència de nombrosos punts d'abocaments d'aigües no 
tractades als rius, que no poden depurar amb el procés d'autodepuració natural. 

L'any 1978 es va fer un primer estudi per a la publicació del llibre El 
Patrimoni Natural d'Andorra sobre la qualitat de les aigües, a partir d'unes anà
lisis efectuades a principi de juliol i al final d'agost de 1978, en el qual ja es van 
definir trams de riu deteriorats i les causes principals d'aquesta contaminació. 

L'any 1996 es va elaborar i aprovar el Pla de sanejament d'Andorra. Aquest 
Pla defineix l'estat actual de les aigües en qualitat i quantitat , el grau 
d'artificialització dels rius , i ordena les actuacions del govern en matèria de 
recollida i depuració de les aigües per permetre que les aigües superficials 
recuperin i guardin els nivells de qualitat que els pertoquen, com a capçalera de 
conca hidrogràfica. 

1. Presentació general de la hidrografia andorrana 

El recorregut dels rius d'Andorra és relativament curt . Aquests rius pre
senten el règim típic dels rius situats en zones de muntanya, amb crescudes 
fortes a la primavera, durant el període de fosa de la neu, i uns cabals mínims 
mesurats a l'estiu (agost-setembre) i a l'hivern, quan les precipitacions cauen en 
forma de neu . 
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La xarxa hidrogràfica andorrana està formada per tres rius principals : 

-El Valira d'Orient: neix a 2.100 m i resulta de l'aiguabarreig de diferents 
torrents que baixen dels estanys dels Pessons, de la Coma Estremera i dels 
Colells . És el curs d'aigua més llarg d'Andorra, amb 23,3 km; els afluents més 
importants són el riu de la Coma i el riu d'lncles per la seva riba esquerra i el riu 
Madriu per la riba dreta. 

-El Valira del Nord : neix a la part septentrional d'Andorra , a una altitud 
màxima de 2.680 m (riu de la Serrera) . La seva longitud és de 13,9 km. Per la 
riba dreta rep les aigües del riu d' Arinsal. 

-El Gran Valira: està format per la confluència dels rius Valira del Nord i 
Valira d'Orient. Recorre 11 ,5 km abans de creuar la frontera per desembocar al 
Segre. 

2. Estudi realitzat l'any 1978 

Tenint en compte el règim dels rius andorrans, es van fer mostres de les 
aigües en dues èpoques diferents, al començament de juliol (encara durant el 
moment del desglaç) i al final d'agost (període d'estiatge) . No es va disposar de 
mostres d'hivern. 

Es van establir cinquanta punts de mostreig als rius de més cabal i a 
l'entrada i a la sortida de les poblacions. Per cada punt es van fer diverses 
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mesures físiques (pH , temperatura i conductivitat) i químiques (nitrits , nitrats, 
fosfats , alcalinitat i contingut d'oxigen i materials en suspensió) , es van fer 
anàlisis bacteriològiques i també es van prendre mostres d'algues i de bentos. 

Les conclusions d'aquest estudi són les següents : 
-Alguns trams de rius es troben en un estat d'alteració considerable , mentre 

que d'altres ofereixen condicions poc allunyades de les naturals. 
-Els sectors més modificats per l'acció de l'home són els del riu Gran Valira, 

on els abocaments excessius procedents de les clavegueres provoquen 
una contaminació important, particularment intensa a l'agost, en període 
d'estiatge. 

-La contaminació industrial no sembla gaire greu , a causa de la falta de 
teixit industrial important al país. 

-Els factors d'alteració de la qualitat de les aigües superficials més 
importants són: 

• la desviació d'aigües per part de FEDA, que deixa el riu sec 
durant una part de l'any i que per tant provoca un augment de 
la contaminació per falta de dilució. 

• els assentaments turístics situats a les capçaleres dels rius, 
en particular les estacions d'esquí que generen abocaments 
a rius de poc cabal i per tant contaminacions importants. 

3. Pla de sanejament d'Andorra 

3.1 Metodologia 
L'estat actual de la qualitat de les aigües superficials s'ha determinat sobre 

la base dels resultats obtinguts en diferents campanyes d'anàlisis ; la campanya 
més extensa es va fer durant els anys 1994 i 1995 (amb una freqüència de 
mostreig setmanal) . 

Vista la manca d'una metodologia d'avaluació de la qualitat de l'aigua 
específica a Andorra, s'ha utilitzat la metodologia de l'Agence de l'Eau Adour
Garonne, que es basa en una sèrie de paràmetres analítics per dividir la qualitat 
de l'aigua en cinc classes (1 A: excel -lent, 1 B: bona, 2: passable, 3: mediocre, 
4: fora classe) ; la classe es determina d'acord amb el paràmetre més des
favorable que s 'assoleix per almenys un 1 O % de les mesures més 
desfavorables. Les cinc classes corresponen a usos diferents: 

-1 i 2: tots els usos són possibles 
-3: producció d'aigua potable possible , bany prohibit , reproducció aleatòria 

d'alguns peixos 
-4: producció d'aigua potable no aconsellada, vida piscícola difícil , sobretot 

a l'estiu 
- 5: aigües molt contaminades , no aptes per a la majoria dels usos. 
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3.2 Diagnosi 

3.2. 1 Qualitat de les aigües 
* El Valira d'Orient 
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El Valira d'Orient presenta una qualitat excel·lent a la capçalera de conca 
que es comença a deteriorar lleument a partir del nucli de Soldeu , amb una 
qualitat encara bona però mediocre després de Canillo. 

A partir de Ransal , on es produeixen segrestos importants de cabal , el riu 
aigües avall de Canillo no es recupera ni regula prou fins a l'època de cabals 
més importants. La presa de Ransal reté tota la contaminació i la desvia 
posteriorment cap al llac d'Engolasters, on es transforma en una mena de 
depuradora per llacunatge. Els afluents de Montaup i de la Vall del Riu són 
insuficients per pal ·liar el dèficit provocat per la presa de Ransal i restaurar el 
bon funcionament del riu. 

S'observa una punta de contaminació al pont de Molleres causada pels 
abocaments dels col ·lectors de Canillo i de Meritxell. 
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Després que FEDA retorna l'aigua al Valira d'Orient , s'observa al tram 
d'Escaldes una millora de la qualitat de l'aigua. 

* El Valira del Nord 
La qualitat de les aigües del Valira del Nord és excel -lent en un tram molt 

llarg de capçalera de conca fins a aigües avall d'Ordino, on la qualitat, tot i que 
disminueix, és encara bona. Aquesta esdevé mediocre aigües avall de la 
Massana. Efectivament, l'existència d'un col -lector en bon estat fins al límit de la 
parròquia d'Ordino permet recollir totes les aigües residuals. 

En aquesta conca cal remarcar la contaminació forta del riu d'Arinsal aigües 
avall del pont (fora classe) , causada pels abocaments industrials, la qual 
contraresta gràcies a les aportacions del riu de Pal. 

Abans de la seva entrada a Escaldes, aquest riu torna a ser de bona qualitat 
gràcies a una certa capacitat d'autodepuració. 

* El Gran Valira 
El Gran Valira concentra més contaminació que els altres rius. El tram és 

curt i molt urbanitzat. Els abocaments hi són nombrosos i constants i no donen 
temps al riu per recuperar-se. 

Observem qualitats mediocre i molt dolenta "fora classe" tot al llarg del riu 
Gran Valira. 

3.2.2 Estat de les instal-lacions 
* Els col-lectors 
Dins el marc de l'estudi preliminar del Pla de sanejament , es va fer un 

diagnòstic de l'estat dels col-lectors generals i secundaris principals . S'entenen 
com a col -lectors generals els que discorren pel fons de les valls del Valira 
d'Orient a partir del Grau Roig , del Valira del Nord a partir del Serrat i a tot el 
llarg del Gran Valira. 

La seva construcció i el seu manteniment són competència del govern. Els 
col -lectors secundaris principals són els de cada poble i la seva construcció i el 
seu manteniment són competència dels comuns. 

La majoria dels nuclis urbans tenen xarxes unitàries. Aquestes reben sovint 
aigües paràsites de torrents o fonts o d'aigües pluvials recollides pels 
embornals i teulades o d'infiltracions quan passa el col -lector pel riu. Gairebé 
tots els col -lectors porten aigües netes en quantitats importants. No es coneix 
amb precisió l'època de construcció d'aquests col-lectors . 

Alguns dels trams de col-lectors generals existents han estat construïts cap 
als anys 1978-79. Els que són anteriors al 1982 i que passen pel llit dels Valires 
van ser bastant malmesos pels aiguats del 1982 i alguns han estat renovats. Als 
trams d'Escaldes i Andorra la Vella s'han anat incorporant trams de col -lectors a 
mesura que es feien les canalitzacions del Gran Valira després dels aiguats del 
1982. 
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El mal estat de certs col -lectors és degut a diversos factors com: 
-instal-lació defectuosa 
-arquetes mal rejuntades 
-erosió per l'aigua del riu 
-pendents forts o pendents febles que presenten riscs d'embussos 
-obstruccions per rocs 
-tapes de les arquetes trencades per la màquina llevaneu 
-corrosió de les juntures de les tapes per les sals potàssiques 
-crostes de detergents i sabons de neteja a les parets dels tubs 
-abocaments incompatibles com ara olis , fems, plàstics ... 

El teixit industrial a Andorra és poc important i les aigües residuals són , en 
conseqüència, de tipus urbà sense cap matèria inhibidora (metalls pesants ... ) 
en grans quantitats. No obstant això, s'han de remarcar les gasolineres i altres 
tallers mecànics, que mouen quantitats relativament grans d'olis usats i no 
estan sempre equipats amb separadors d'hidrocarburs. Per tant, hi ha riscs 
importants de vessaments d'hidrocarburs a les clavegueres que poden 
perjudicar el medi natural o malmetre les instal -lacions de depuració, com ha 
estat el cas al Pas de la Casa durant la primera setmana de juny de 1998. 

* Els sanejaments autònoms 
S'entén per sanejament autònom el propi d'un edifici , d'una activitat o d'una 

petita comunitat amb estació depuradora d'aigües residuals pròpia, sense cap 
embrancament als col-lectors secundaris (dels comuns) o generals (del govern) . 

Fins al 1996, s'han detectat 43 edificis o urbanitzacions a Andorra equipats 
de sanejament autònom. Per una població total en temporada alta estimada pel 
Pla de sanejament en 103.980 habitants (població fixa més població esta
cional), s'avalua que 6.350 persones estan embrancades a un sanejament 
autònom, és a dir, entre un 6 i un 10%. 

Les instal -lacions existents s'han fet en llocs on no es podia accedir a la 
xarxa de clavegueram públic, per qüestions de cota, de llunyania o bé de costos 
de construcció de col-lectors secundaris. La seva repartició geogràfica és molt 
difusa. 

Les instal -lacions estan sovint mal mantingudes i amb problemes de conta
minació. En la majoria de casos , un cop instal-lada la depuradora, no es manté 
ni es neteja mai i només es buida quan ha sobreeixit o hi ha problemes tècnics. 
En aquestes condicions, es pot lamentar la falsa idea de seguretat que donen 
aquestes instal -lacions als propietaris, els quals obliden que tota maquinària 
s'ha de revisar i mantenir periòdicament perquè funcioni òptimament. 

D'altra banda, es remarca sovint que les instal -lacions no són adaptades al 
tipus i a la quantitat d'aigües residuals que s'han de tractar. Efectivament, les 
instal -lacions no es van fer segons cap projecte tècnic abans de l'aprovació el 
1996 del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les 
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a1gues, que les sotmet al control del departament de Medi Ambient. Es feia 
confiança a les cases comercials i als fabricants, que tampoc no feien cap 

estudi previ per vendre el seu producte . 
Les instal ·lacions de depuració són incompletes ja que els fabricants només 

venen tractaments primaris (fosses filtres) que haurien de connectar amb un 

tractament secundari a base de rases filtrants per obtenir una depuració òptima. 
Vista la importància d'aquesta problemàtica , el departament de Medi 

Ambient està definint les prescripcions tècniques que hauran de seguir totes les 
instal ·lacions de sanejament autònom, que seran publicades al Butlletí Oficial. 

A més a més , el departament està posant en marxa un sistema 
d'inspeccions sistemàtiques i periòdiques per corregir els possibles problemes 
de funcionament i manteniment. 

* El sanejament cof.fectiu 
Abans de l'existència de l'actual Pla de sanejament d'Andorra, l'única 

instal·lació d'aquest tipus era l'estació depuradora del Pas de la Casa, que es 
va construir el 1979 per a una població de 4.000 habitants. Atesa la seva 
antiguitat i la seva feble capacitat , i vista la població que aflueix actualment al 

Pas de la Casa (15.000 habitants aproximadament en temporada alta) , l'aigua 
poc tractada contaminava les aigües del riu Arièja. S'ha procedit a l'ampliació i 
la renovació d'aquesta instal·lació amb la licitació d'un concurs l'any 1996. 

La nova estació depuradora del Pas de la Casa funciona des del maig del 
1998. La seva capacitat és de 15.000 habitants equivalents i tracta un volum 
diari de 3. 715 m3/dia. 

Els nivells d'abocament de la instal·lació compleixen les normes europees. 

3.3 Actuacions 
L'orografia del Principat permet apreciar dues conques de sanejament 

clarament diferenciades: 

• el vessant atlàntic, drenat pel riu Arièja, tributari de la Garona 
• el vessant mediterrani , drenat pels rius que formen el Gran Valira, afluent 

del Segre 

El sanejament del vessant atlàntic s'ha resolt a través del sistema de 
sanejament del Pas de la Casa. 

A la resta del Principat, que tributa a la Mediterrània, s'han diferenciat tres 
grans conjunts corresponents a zones coherents de sanejament, els quals es 
consideren sistemes principals : 

• el sistema nord-oriental, corresponent a la parròquia de Canillo 
• el sistema nord-occidental , corresponent a les parròquies d'Ordino i la 

Massana 
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• el sistema sud , corresponent a les parròquies d'Encamp , Escaldes
Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria 

Per a cada sistema, s'han valorat aproximadament els costos de construc
ció, de manteniment i d'explotació dels col ·lectors i de les depuradores d'aigües 
residuals i les despeses relatives a l'adquisició dels terrenys necessaris per 
implantar les instal ·lacions. En l'estudi s'han tingut en compte diferents criteris 
per triar les opcions més adequades: 

• econòmics : inversió en col ·lectors i en línies de tractament , costos 
d'explotació 

• tècnic s: laminació del factor d'estacionalitat , di spersió de cabals 
d'abocament, flexibilitat d'ampliació adaptada a les necessitats i la fiabilitat 
de les instal·lacions 

• mediambientals : ocupació de terrenys i impacte mediambiental de les 
instal ·lacions. 

També s'han analitzat les opcions que a priori es poden considerar en 
l'àmbit andorrà pel que fa a la gestió de fangs que es generen en el procés de 
tractament de les aigües residuals. S'estima en 1.440 les tones anuals de fang 
sec que es poden generar a Andorra, que es poden obtenir amb una sequedat 
de l'ordre del 20%, la qual cosa implica un volum d'uns 7.200 m3

. Les opcions 
que es consideren millors per eliminar i/o aprofitar aquests fangs són: 

• aplicació del fang al sòl en les condicions de seguretat sanitàries i 
mediambientals idònies (s'està estudiant l'alternativa de l'aplicació de fangs 
per a la revegetació de les pistes d'esquí) 

• incineració: és l'alternativa que s'utilitza actualment mentre s'espera poder 
posar en marxa la primera. 

Les actuacions plantejades en el Pla de sanejament són: 

Sanejaments autònoms 
Es preveu resoldre independentment el sanejament dels nuclis urbans de 

Meritxell , Prats, Bixessarri i Fontaneda i de l'estació d'esquí d'Arcalís. 

Sanejament del vessant atlàntic 
Amb l'ampliació de la depuradora d'aigües residuals existent al Pas de la 

Casa i la reconstrucció d'un tram del col·lector comunal malmès quedaran 
materialitzades totes les infraestructures del vessant atlàntic i el Pla de 
sanejament només ha de tenir en compte les despeses que s'originin de 
l'explotació , la conservació i el manteniment de totes les infraestructures 
generals. 
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Sanejament del vessant mediterrani 
La solució escollida es divideix en tres sistemes principals: 

Sistema de sanejament nord-oriental: inclou el sanejament de la conca 
del Valira d'Orient i els seus afluents , fins al congost de Meritxell. Les 
actuacions previstes són: 

•la construcció d'un col·lector general des de Soldeu fins al col ·lector 
existent que baixa des de l'Aldosa (obra en curs) 

• la construcció de la depuradora d'aigües residuals, que se situarà prop de 
la zona de Perecaus. Aquesta depuradora d'aigües residuals depurarà en 
temporada baixa una població de 2.540 persones, 4.500 en temporada 
mitjana i 7.700 en temporada alta. 

Sistema de sanejament nord-occidental: inclou el sanejament dels nuclis 
de les valls dels rius d'Arinsal i del Val ira del Nord fins al congost de Sant 
Antoni. Les actuacions previstes són: 

• la reconstrucció del col·lector general des de la confluència dels col·lectors 
generals de la Massana i d'Ordino i la seva perllongació fins a la depu
radora d'aigües residuals (obra feta al1997) 

• la construcció de la depuradora d'aigües residuals general , que se situarà 
a sota del poble d'Anyós. Aquesta depuradora d'aigües residuals depurarà 
en temporada baixa una població de 7.240 persones, 10.660 en temporada 
mitjana i 15.500 en temporada alta (projecte en fase de concurs). 

Sistema de sanejament sud: inclou els nuclis urbans de les parròquies 
d'Encamp (excepte el Pas de la Casa) , Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i 
Sant Julià de Lòria. Les actuacions previstes són: 

• la construcció dels col·lectors generals del Valira d'Orient, del Valira del 
Nord i del Gran Valira (obres en curs) 

•la construcció de la depuradora d'aigües residuals , que depurarà en 
temporada baixa una població de 48.600 persones, 59.100 en temporada 
mitjana i 74.800 en temporada alta. 

•la construcció de la planta de compostatge i valoració dels fangs 
procedents de totes les depuradores. 

El pla d'inversions que s'ha de realitzar s'estén del 1997 al 2001 i és de 
3.979 milions de pessetes. 
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Conclusió 

L'any 1978, les aigües superficials ja presentaven problemes de conta
minació deguda a l'acc ió de l'home. Aquesta contaminació ha augmentat des 
del 1978 fins al 1996 paral ·lelament a l'augment de població. Efectivament, el 
creixement econòmic no ha estat seguit per la construcció i la instal·lació dels 
serveis necessaris perquè les noves edificacions o els nuclis urbans no 
malmetin el medi ambient (col·lectors generals, clavegueres i instal ·lacions de 
depuració) . Durant aquests anys , no s'han fet tampoc els manteniments 
adequats perquè la xarxa existent de recollida d'aigües residuals estigui en 
bones condicio ns, la qual cosa hauria evitat els problemes de fuites i 
vessaments no controlats actuals als rius. 

Actualment, el riu no pot depurar les càrregues contaminants abocades 
solament amb el procés natural d'autodepuració. Si volem tornar a recuperar la 
qualitat que pertoca a uns rius d'alta muntanya com els nostres i la situació 
privilegiada que ens confereix el fet de ser una capçalera de conca , tant el 
Govern com els comuns hauran de fer esforços per instal ·lar totes les 
infraestructures necessàries. 

Amb l'ampliació de la depuradora del Pas de la Casa, la licitació de la 
depuradora de la Massana i la construcció de col ·lectors generals, el govern va 
tirant endavant el Pla de sanejament. Però aquest programa queda condicionat 
a la restauració i a la construcció , per part dels comun s, dels col·lectors 
secundaris que recolliran totes les aigües residuals fins a l'embrancament amb 
els col ·lectors generals. 
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El desenvolupament 
de les estacions 
de muntanya 

Introducció 

"L'aprofitament de la neu a Andorra té un primer precedent l'any 1924 quan 
el carter de Soldeu, Miquel Farré, en un dels seus habituals desplaçaments al 
poble francès de Porta per anar a buscar el correu , amb les raquetes als peus, 
va descobrir unes fustes llargues de freixe que els seus companys francesos 
utilitzaven per desplaçar-se. El carter va canviar les raquetes pels esquís 
causant sensació a Soldeu la seva arribada lliscant sobre l'estrany artefacte" .' 

Després d'aquest fet , diferents iniciatives van posar de manifest les 
excel ·lents condicions de les muntanyes d'Andorra per a la pràctica de l'esquí. 
No és fins al desembre de 1957 que Francesc Viladomat inaugura la primera 
instal ·lació mecànica de les pistes andorranes: el teleesquí de Coll Blanc, al Pas 
de la Casa. La segona estació d'Andorra neix també de la iniciativa d'incon
dicionals de l'esquí: Miquel Baró, Josep Torrallardona i Martí Salvans obren 
l'any 1964 el telecadira de Soldeu. L'any 1972 s'inaugura l'estació d'Arinsal ; el 
1982, la de Pal i, finalment , el desembre de 1983 es posa en marxa l'estació 
d'Ordino-Arcalís . Cinc estacions d'esquí alpí complementades des de l'any 
1994 amb l'estació d'esquí de fons de la Rabassa. 

Aquest desenvolupament de les estacions d'esqu í a Andorra ha estat 
paral·lel al desenvolupament arreu del món dels esports d'hivern, en un context 
global de creixement del sector turístic motivat per raons diverses. Seguidament 
analitzarem algunes dades específiques del turisme de neu. 

Mercat mundial 

En tot el món hi ha uns 70 milions d'esquiadors, dels quals 55 milions són 
esquiadors alpins , 5 milions són fond istes i uns 1 O milions, surfistes. 
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Per àrees geogràfiques, la distribució del mercat és la següent: 

Euro a: 48% Ja ó: 20% 
Amèrica del Nord: 28% Altres : 4% 

Evolució del nombre d'esquiadors a Europa 

1970 1980 1990 1995 1997 2010 
Nombre 10 21 26 32 34 40 
(en milions) 

El 80% d'aquest mercat europeu es reparteix entre quatre països: Àustria, 
França, Suïssa i Itàlia. 

Estacions d'esquí alpí del Pirineu 

Centrant-nos en el Pirineu , és interessant conèixer quina és la situació de 
les estacions d'esquí alpí: 

Dies d'esquí 
Temporada 96/97 

---=Z~on~a~P~ir~in~e~u~----~~~~~--------------~(_m_il_io_n_s~-------

Francès 48 * 4,2 
Català 1 o (**) 1,8 
Andorrà 5 2 
Ara onès 5 1 ,2 

Total 68 9,2 

(*)Representa un 7,7% del total del mercat francès, la qual cosa indica que la 
seva dimensió és molt petita. 
(**)Representa un 37 ,5% del total del mercat espanyol. 

Sector de la neu a Andorra 

Finalment, podem apreciar l'evolució dels dies d'esqu í i les dades més 
significatives del sector de la neu a Andorra. 
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Evolució dies d'esquí 

Dies esquí 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 -------------------------------- --- ----------

92/93 93/94 

Infraestructura 

233 km de pistes 
823 canons de neu 
56 teleesquís 
28 telecadires 

Total dies d'obertura: 

94/95 95/96 96/97 

Temporada 97-98: 

154 dies 

2 telecabines 
4 Snowparks 
1 stadibumps 

Llocs de treball directes: 1.089 treballadors temporals 
161 treballadors fixos 
490 monitors 

Impacte econòmic generat: 34.000 milions de pessetes 

Anàlisi de la situació actual 

97/98 

Les condicions favorables de clima i d'emplaçament han permès un gran 
desenvolupament de l'esquí i per tant del turisme de neu a Andorra. Neu de 
bona qualitat, un terreny apte per als esports d'hivern i un entorn paisatgístic 
valuós han esdevingut els elements bàsics per a aquest desenvolupament. 
(gràfic 1) 
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Gràfic 1 

ESPAI 
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Espai natural Paisatge 

------------ I 
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l l 
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' ' 

-----1 Usuaris 1------------
l lnstal -lacions i equipaments I I Serveis i allotjament I 

Emplaçament Acollida 

------------ I Accesibi litat 1-----
Distància 

MERCAT 

Aquestes condicions naturals han anat acompanyades d'unes notables 
inversions en l'àmbit d'instal-lacions i equipaments (remuntadors mecànics, neu 
artificial , etc.) i d'una infraestructura d'allotjaments i serveis après-ski àmplia i 
diferenciadora (compres) . Finalment , la situació propera a centres urbans 
importants i la fidelitat de mercats tradicionals han facilitat l'expansió del tu risme 
d'hivern a Andorra, amb la consegüent creació de llocs de treball i de generació 
de renda . 

Aquesta visió engrescadora del desenvolupament obtingut no ha d'ocultar 
les diferents problemàtiques que afecten avui el turisme de neu , com ara la 
maduresa del producte (esquí alpí) , l'existència de productes alternatius a la 
neu, les exigències de la clientela, les dificultats dels accessos i la problemàtica 
mediambiental (preservació del paisatge natural i fenomen d'escalfament 
mundial) . 
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Tendències del turisme de neu 

Per part de la demanda, s'estan produint una sèrie de fets que afecten el 
funcionament del mercat. Entre d'altres destacarem: 

- Facilitat d'iniciació a nous practicants gràcies a la millora permanent del 
material. 

- Aparició d'altres esports de neu: surf, carving , raquetes, etc. 
- Exigència de garantia de producte. L'esquiador demana pistes preparades 

amb neu garantida i serveis de qualitat. 
- Demanda de nous productes i serveis amb un cert component d'aventura: 

esquí fora pistes, esquí travessa. 
- Recerca de diversió, d'autenticitat i de comoditat. 

Estratègies de competitivitat de cara al futur 

Per respondre a aquesta demanda, el desenvolupament sostenible de les 
estacions de muntanya, i de les d'Andorra en particular, hauria de basar-se en 
tres eixos: 

Sostenibilitat financera. L'estació de muntanya ha de ser viable empresa
rialment. 

Ai xò implica: 
-Amplitud de l'àrea esquiable (nombre , varietat , llargada , desnivell de 

pistes) 
- Inversió permanent en millora d'instal ·lacions i equipament 
- Disponibilitat d'allotjaments (peu de pistes i zones d'influència) 
- Creixement qualitatiu (més estada al país, més poder adquisitiu) 
- Creació de nous productes i serveis (innovació continuada) 
-Qualitat de servei òptima (recursos humans com a base) 
- Bona relació qualitat - preu 
- Bona comercialització (integració noves tecnologies) 

Sostenibilitat social 
Les estacions han de rebre el suport de tots els agents locals , primers 

interessats en el seu desenvolupament eficient. La qüestió a formular-se aquí 
és com es poden establir acords entre els operadors locals i les societats 
explotadores de les estacions, en el sentit de millorar la seva competitivitat a 
l'hivern i ampliar el seu període d'explotació . 

També aquest apartat hauria d'incloure el paper de l'administració per 
garantir certs factors d'entorn com ara: 

- La millora d'accessos i de la circulació interna. 
- Una decidida política mediambiental. 
-Unes bones infraestructures i equipaments (pàrquings, transport públic, etc.) 
(Font: principals conclusions Pla de màrqueting turístic juliol 1998) 
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I finalment , i no perquè sigui menys important, només esmentaré que el 
desenvolupament del qual estem parlant ha de ser necessàriament sostenible 
des del punt de vista de la preservació dels valors naturals i paisatgístics. 

A tall de reflexió final 

Qui pensava l'any 1957 a Andorra que els esports d'hivern arribarien a 
popularitzar-se i que es convertirien en un important motor de desenvolupa
ment? 

Més recentment ha estat espectacular l'augment de la BTT i del surf de neu , 
per donar exemples de noves disciplines esportives. 

Això ens indueix a pensar que les modes d'avui , juntament amb els canvis 
demogràfics i d'estils de vida , tindran un impacte molt sign ificatiu en les 
activitats i els programes de les destinacions turístiques tant d'hivern com 
d'estiu. 

En aquesta línia, l'aposta per les destinacions de muntanya és molt atractiva 
si es pot donar resposta a unes necessitats que posaran èmfasi en l'apre
nentatge, els valors mediambientals , l'autenticitat del lloc i les experiències 
viscudes , diversió per a tota la família posant atenció a una bona oferta 
d'allotjament i de serveis. 

Tenim un futur ple d'oportunitats. Cal que les aprofitem responsablement. 

Conrad Blanch i Fors 
Director general d'ENS/SA 

i expresident del Centre Excursionista de Catalunya 

' "L'esquí a Andorra. L'entranyable història". Opuscle editat per Foment de la 
Comunicació i de la Imatge, Ski Andorra . 
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Patrimoni natural i 
cultural: Alternatives 
a l'actual model 
turístic 

P rimer de tot, cal precisar que entenc el turisme cultural en la seva de
finició més àmplia, és a dir, que no es limita al patrimoni historicoartístic 
sinó que inclou també les cultures populars, l'arquitectura o la natura, 

entre altres, cosa que ens permet de tractar el tema del turisme cultural quan 
parlem de recursos naturals. 

L'ICOMOS (Consell Internacional dels Monuments i dels Indrets Històrics) 
defineix el turisme cultural com "aquell que té per objectiu la descoberta 
d'indrets i de monuments històrics". Fins aquí és molt senzill , però la definició 
segueix i afegeix: "exerceix sobre ells un efecte positiu considerable , en la 
mesura que ajuda a la seva protecció i a la seva pervivència. El fet és que 
aquesta forma de turisme, a causa dels beneficis socioculturals i econòmics que 
se n'extreuen, justifica els esforços que exigeix per al grup humà el manteni
ment i la protecció d'aquests indrets". 

Entrant al cor del debat entre turisme cultural i recursos naturals , hi 
intervenen dues actituds contradictòries. D'una banda, com apareix reflectit en 
la definició de I'ICOMOS, el turisme és un mitjà de desenvolupament econòmic, 
social i cultural i Andorra n'és un bon exemple. D'altra banda, però, afavoreix la 
degradació del patrimoni o dels recursos naturals , encara que sigui lenta i sovint 
poc visible a curt termini . En efecte , la indústria del turisme es jutja massa 
sovint només en termes de rendibilitat. L'anàlisi econòmica d'aquesta activitat 
omet així establir una avaluació dels efectes que produeix sobre els recursos 
naturals. 

Si està prou planificat, el turisme cultural no ha d'incidir negativament sobre 
els ecosistemes de la regió. Es tracta de saber canalitzar els visitants per tal 
d'evitar el fenomen de masses, incontrolable i en general molt abrasiu . Malau
radament , a Andorra i a molts altres indrets , ja hi ha zones molt afectades. 
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Tendències actuals 

La fi d'un model turístic 
Pel que fa a la demanda, als anys noranta la motivació dels turistes evo

luciona en el sentit que la natura i la cultura ressorgeixen com a valors fona
mentals i els turistes redescobreixen el patrimoni i els recu rsos naturals. 

Els parcs naturals, els allotjaments rurals i els ecomuseus, entre altres , 
responen a les noves expectatives dels turistes. Es confirma un cert retorn a 
l'ecologisme i l'autenticitat amb l'aparició de noves motivacions com l'aventura, 
la natura i el patrimoni en general. Els turistes senten la necessitat d'allunyar-se 
del turisme convencional i cercar una activitat molt més creativa. 

Impacte del turisme sobre els recursos naturals 
Avui dia, Andorra és probablement la zona més urbanitzada dels Pirineus. 

L'impacte sobre el marc natural és real i no podem pas negar-lo o amagar-lo. El 
paisatge actual és resultat de nombroses alteracions humanes i en gran part el 
turisme ha contribuït a la profunda transformació del medi inicial. 

Malgrat això, encara continua essent un dels elements essencials de l'oferta 
turística i un dels aspectes més atractius per als visitants. En l'enquesta que 
vaig dur a terme dins el marc de l'estudi sobre el turisme cultural i natural* ara fa 
un parell d'anys , quan es va demanar als turistes què els agradava més 
d'Andorra, van respondre la natura i el paisatge en primer lloc davant de l'esquí 
o les compres. Cal precisar que això és el que els agrada més del país, però 
que no correspon sempre amb el que realment vénen a fer a Andorra . 

Condicions prèvies per al desenvolupament del turisme cultural 
D'entrada, el país ha de prendre consciència que és indispensable preservar 

el patrimoni cultural i natural . 
També cal definir uns límits per a l'explotació del patrimoni que du a terme el 

turisme. Per aquest motiu, en matèria de turisme cultural i natural , els 
professionals hauran de sacrificar els seus interessos a curt termini i purament 
comercials , incompatibles amb una estratègia durable del turisme cultural. 

D'altra banda, ara per ara no es pot considerar aquest tipus de turisme com 
a oferta primària, sinó que apareix com un complement a l'oferta turística global 
i no podem pensar, en cap cas, que pot bastar per atraure els turistes . 

o Turisme cultural i natural= complement de l'oferta turística actual 
Tanmateix, abans fins i tot d'elaborar un projecte de desenvolupament du

rable per al turisme cultural i natural , és indispensable que es compleixin dues 
condicions sense l'existència de les quals no es podria ni pensar a dur a terme 
una política turísticocultural. 

o Adaptar i ampliar els inventaris del patrimoni cultural i natural 
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És primordial fer una anàlisi de l'oferta turisticocultural mitjançant un inven
tari que en permeti un coneixement tan exhaustiu com sigui possible per tal 
d'establir-ne una classificació . 

L'inventari haurà de comprendre : 
-el patrimoni natural amb una classificació de les diferents zones 
-el patrimoni cultural (museus, monuments, conjunts històrics ... ) 
- els paisatges culturals, concepte relativament recent que combina el 

patrimoni natural i el cultural. 

• Crear un marc legal en matèria de turisme i de patrimoni cultural i natural 
per tal de protegir-los 

El respecte del patrimoni mundial només pot assegurar-se per la definició i 
l'aplicació d'una legislació. No obstant això , l'eficàcia d'una legislació d'aquest 
tipus rau en regulacions sobre el condicionament del territori i l'avaluació de 
l'impacte sobre el medi ambient. 

Una llei sobre la protecció de la natura hauria de referir-se essencialment a: 
- la protecció dels espais naturals 
- la preservació de les espècies animals i vegetals 
- el manteniment dels equilibris biològics 

A Andorra, les lleis existents i referents a aquest àmbit són massa generals i 
caldria completar-les amb reglamentacions molt més concretes. Sembla, doncs, 
indispensable omplir aquest buit legislatiu abans de pensar a concebre cap 
producte de turisme cultural i natural. Aquestes dues condicions són neces
sàries per poder iniciar un projecte global de turisme cultural. 

Propostes per al desenvolupament del turisme cultural 

1. Crear un observatori turístic que permeti mesurar en el temps l'evolució dels 
fluxos turístics 

Sembla de vital importància posar en funcionament un observatori turístic 
per tal d'avaluar, de manera constant, els comportaments i les activitats dels 
turistes . Això amb l'objectiu d'obtenir informacions , tant qualitatives com 
quantitatives, que permetin mesurar els fluxos turístics. 

Per cada indret, cal definir la màxima capacitat de visites, diària, temporal o 
anual, és a dir, determinar el llindar de visitants que li permetin assegurar la 
qualitat de l'acolliment sense que representi un perill per a la protecció de l'indret. 

Quines mesures es poden adoptar? 
-Aplicar una taxació temporal que proposi tarifes especials durant la tem

porada baixa per encoratjar els visitants i evitar la massificació durant la 
temporada alta i les hores punta. 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals 161 



- Incitar a un comportament ecoturístic amb grups reduïts per tal de seguir 
millor els seus moviments. 

- Fer prendre consciència als turistes de l'i nterès general encoratjant una 
preparació de la visita per tal que en puguin treure el màxim profit. 

2. Idear noves ofertes que s'inscriguin en el marc del turisme sostenible 
L'oferta ha d'adaptar-se a les noves expectatives de la demanda tot pro

posant productes i serveis que s'hi corresponguin . L'objectiu és crear un pla 
general de desenvolupament del turisme natural que s'inscrigui en la línia 
d'accions del turisme sostenible. És a dir, que ha de buscar l'equilibri entre el 
turisme, l'entorn natural , la cultura i la societat humana. 

Per tal d'adoptar els principis d'un turisme sostingut , cal prioritzar la 
planificació contra el creixement desordenat, diversificar i millorar la qualitat de 
l'oferta existent i proposar nous productes coherents. 

El nou model turístic ha de permetre , en el cas concret d'Andorra, un millor 
repartiment de les temporades, una massificació menor i, en conseqüència, el 
possible abandó progressiu del turisme de masses, ja que el país no pot absor
bir una quantitat gaire forta de turistes durant certs períodes de l'any. 

3. Implicar els diferents agents 
Un projecte de turisme cultural requereix una implicació de tots els agents 

tant del sector públic com privat: administració local , nacional , sectors turístic i 
comercial i el conjunt de la població en general. 

Es tracta, en primer lloc, de fer conèixer el patrimoni cultural tot implicant-los 
en el projecte . 

A Andorra, les relacions entre els diversos agents privats i/o públics són 
sovint insuficients. Caldria proporcionar una informació recíproca que ajudés les 
dues parts i afavorís la creació de sinergies. 

A més a més , la manca de coordinació pot donar com a resultat una 
multiplicació d'esforços inútils com , per exemple , una promoció insuficient 
perquè els mitjans estan dispersos. 

4. Crear una formació adaptada a les professions turístiques 
Sense formació , el projecte global queda incomplet. És necessari posar en 

funcionament programes de formació dissenyats d'acord amb la demanda, que 
preparin tan bé com sigui possible el personal per guiar i comentar les visites. 

Més enllà de les competències i dels coneixements , aquests professionals 
han d'intentar augmentar la curiositat dels visitants perquè és la imatge de tot 
un país que està en joc. També cal definir l'agent que s'ocuparà de dirig ir la for
mació . El ministeri d'Educació , en col·laboració amb altres organismes tant 
públics com privats, sembla la possibilitat més coherent. 

Una xarxa de formació com aquesta ha d'implicar tant els professionals del 
turisme com els organismes responsables de gestionar el patrimoni cultural i de 
protegir la natura. 
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Finalment, el turisme ha d'inclinar-se davant les necessitats de la cultura de 
la comunitat local i davant de la protecció de la natura, i no pas al contrari. Així, 
el projecte de formació ha de desenvolupar-se per assegurar-se que el turisme 
no serà una amenaça per als recursos naturals , humans i culturals. 

5. Crear un organisme mixt per assegurar la gestió i la coordinació del pla de 
desenvolupament del turisme cultural i natural 

La missió d'aquest grup de treball seria, d'entrada, concretar el pla de gestió 
del turisme cultural. Els seus objectius principals serien definir les orientacions, 
crear un calendari per tal de temporitzar totes les accions i encoratjar la recerca 
i la formació. Tot seguit, ha d'assegurar també la realització d'un projecte global 
coherent, vetllant per la seva execució i assegurant una avaluació i, en el cas 
que sigui necessari , un sistema de correcció. 

Finalment, aquest projecte només pot considerar-se de manera global, ja 
que el conjunt de fases és complementari . El projecte proposa accions que 
només podran apreciar-se quan faci temps que el procés general té lloc, és a 
dir, a mitjà o a llarg termini. Per això és important crear un grup de treball que 
en faci un seguiment detallat. 

Conclusió 

A tall de conclusió , el turisme és un fet indispensable de la vida moderna, 
però les formes que ha pres fins avui l'activitat turística sovint han estat criti
cades a causa de les seves repercussions negatives. L'excessiva freqüentació 
turística representa una amenaça real tant per a l'entorn com per a l'herència 
cultural i per a la qualitat de vida del país . Aquest és el motiu pel qual existeixen 
uns límits clars d'explotació turística. 

D'altra banda, des de l'alentiment del creixement econòmic d'Andorra als 
anys 1991-1992, i tenint en compte la disminució del nombre de visitants, sem
bla evident que cal reestructurar el sector turístic. 

El patrimoni natural i cultural mundial és un bé inalienable que cal transme
tre en bon estat a les generacions futures. Per això, només podem considerar 
l'establiment d'un turisme durable que suposi un desenvolupament planificat i 
controlat. Es tracta, doncs, de posar en marxa un pla global interdisciplinari 
pensat amb l'objectiu d'evitar qualsevol perversió possible de l'explotació 
turística i implicant la cooperació entre tots els actors del turisme, de la cultura i 
de l'entorn. 

Les noves polítiques turístiques han d'afavorir una interrelació turisme
cultura-natura, és a dir, una aportació recíproca. Així, aquest tipus de turisme 
pot ser una oportunitat per a Andorra. 

Margarida Tor i Faus 
Llicenciada en ciències de la informació i de la comunicació 

* El turisme cultural i natural, estudi realitzat gràcies a una beca UNESCO. 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitam ent dels recursos naturals 163 



Necessitats de la 
recerca en matèria 
de biodiversitat 
a Andorra 

Josep Argelich i Baró · Jordi Palau i Puigvert 

1. Introducció 

La biodiversitat és un important recurs natural d'Andorra que té múltiples 
aplicacions , descrites per Semene Guitart en una ponència anterior. Aquest 
mateix treball posava de manifest que la diversitat de formes de vida presents a 
la Terra viu una crisi important originada per l'activitat human a, que en 
compromet la supervivènci a. La situació a Andorra segueix la mateixa 
tendència. Per resoldre aquesta problemàtica i, alhora, millorar l'ús actual de la 
biodiversitat com a recurs natural bàsic per al Principat, el primer pas (i 
imprescindible) és ampliar i completar el seu coneixement científic. En aquesta 
mateixa línia, el segon pas serà el seguiment periòdic i l'avaluació de l'estat de 
conservació d'aquest recurs. Aquesta ponència pretén introduir aquests temes 
en el cas d'Andorra, analitzant la situació actual i les línies de treball desitjables 
en un futur immediat, tant pel que fa a la recerca com al seguiment de la 
biodiversitat andorrana. 

2. Conceptes i definicions 

2.1 Nocions prèvies 
Hem vist en la comunicació Biodiversitat: Andorra i l'arca de Noè que la bio

diversitat designa la varietat de formes de vida i dels seus processos i tracta els 
diferents organismes vius, les diferències genètiques entre ells, els ecosistemes 
on viuen i els processos ecològics i evolutius que els permeten de funcionar. A 
més, al conjunt d'interaccions, processos o fluxos entre els diferents nivells 
jeràrquics (dels gens al paisatge) s'afegeixen l'aspecte geogràfic i el temporal. 

Barbau lt (1992) , reprenent l'esquema de Berryman (1981 ), descriu precisa
ment que el funcionament i l'evolució de tota població no es pot entendre sense 
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analitzar el medi que l'envolta. Així, doncs, podem establir l'esquema següent 
que ens il -lustra sobre el funcionament de les poblacions. 

PROPIETATS DEL MEDI 
condic ions climàtiques, 
energètiques 
part iculnritats ffsiques 

rt"' aliments 
predació 

competi ció .. 

e ---- ~;:!~~~5[~~~--
- natali tat 
- mortal itat 

-m igracions 
- desplaçaments ... 

PROP IETATS DELS INDIVIDUS 
-nutrició 
-creixement 
~ reproducció 

¡- mobilitat 

:· aptituts competiti ves . 

I 
RETROACCIÓ 

1

: mod ;;,c~~=~~;,~~ 
coevoluc•o ....... I 
L---.---------~· "-v~AR~I~A~CI~O~N~S ~D E~L~A~P~O~O~LA~C~I~Ó 

f -densitat 

- regu lacions demogràfiques. 

I fisiològiques, etològiques 
- variacions genèt iques 

'----------¡-distribució 
-estructura d'edat 

PRESSIÓ I -estructura social 
I-IUMANA Jl-----..¡_ freqüències genètiques 

(Adaptalt modifica! de Benyman 198 1 in 8arba11lt 1992) 

L'home ocupa un lloc important dins aquesta biodiversitat i els processos 
contemporanis creixents intenten , en certa mesura, compaginar la presa de 
consciència de la importància de la diversitat dels éssers vius dins l'evolució i la 
conservació dels sistemes i processos de la biosfera amb la presa de cons
ciència del seu valor en l'aspecte social , econòmic o cultural (Soler Manuel 
1997) . Cada cop més , queda palesa la inseparabilitat dels problemes am
bientals o de la gestió del medi respecte a la societat i que els sistemes naturals 
són el clar mirall de la forma de ser de la societat (Martí 1997) . No se 'ns 
escapa, doncs, que la societat humana, i més concretament les seves estruc
tures socials i polítiques, tenen un paper determinant en molts dels processos 
presents i futurs. El terme "desenvolupament sostenible" engloba la conservació 
de la biodiversitat, no tan sols entesa com a conservació de les espècies i dels 
ecosistemes, sinó com un procés adaptatiu dins el qual la gestió dinàmica de la 
diversitat biològica es faci en equilibri amb la societat humana. Els problemes 
mediambientals actuals , com els canvis climàtics , la contaminació, el forat en la 
capa d'ozó, la destrucció dels boscos o la desaparició exponencial d'espècies 
animals o vegetals fan , certament, que es prengui consciència del concepte de 
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desenvolupament durable o sostenible entès com "el tipus de desenvolupament 
que permeti satisfer les necessitats de les generacions humanes presents , 
sense reduir la possibilitat a les generacions futures de satisfer les seves". 

Iniciat amb els treballs de la Comissió Brundtland de les Nacions Unides 
(1987) , el concepte de desenvolupament sostenible s'ha mundialitzat amb 
l'Agenda 21 i la Convenció sobre la Diversitat Biològica (Rio de Janeiro 1992) 
establint una política duta a terme a escala nacional per organismes inter
nacionals (OCDE, ONU , Banc Mundial) o per ONG com el Scientific Commitee 
on Problems ot the Environment (SCOPE) per tal de crear un sistema 
d' indicadors del desenvolupament sostenible que permetin entendre els 
fenòmens, ajudar a la presa de decisions i informar el públic. 

Globalment , podem classificar en quatre categories els indicadors de 
desenvolupament sostenible (Adriaanse 1993, World Bank 1997): 

• Indicadors socials: atur, pobresa, densitat de població, esperança de vida .. . 
• Indicadors econòmics: PIB, inflació, importacions, exportacions, deute públic .. . 
• Indicadors institucionals: estratègies sobre el desenvolupament durable , 

programa de comptabilitat que integri medi ambient i economia, avaluació 
dels impactes ambientals ... 

• Indicadors mediambientals 

2.2 Aproximació als indicadors mediambientals o indicadors de la 
biodiversitat 

Definició 
L'indicador és la síntesi i l'agregació de diferents etapes derivades de 

l'estadística , de l'anàlisi de dades provinents de la mon itorització . L'En
vironmental Protection Agency nord-americana ens en dóna aquesta definició: 
"Paràmetre o valor derivat del paràmetre que proveeix una informació rellevant 
sobre unes variables definides sobre patrons o tendències (canvis) en l'estat del 
medi ambient, les activitats humanes que afecten o són afectades pel medi 
ambient o les relacions entre variables" (EPA, 1995). 

Objectiu 
L'objectiu dels indicadors mediambientals és , mitjançant la síntesi d'una 

abundant i sovint complexa informació tècnica, mesurar l'estat actual i l'evolució 
o el progrés dels principals aspectes del medi ambient amb la finalitat d'i
dentificar i comunicar els problemes i permetre d'emprendre mesures i accions 
sobre temes prioritaris, d'establir polítiques i estratègies a escala nacional , i del 
seu seguiment i avaluació. 

Tipus d'indicadors 
Seguint la classificació clàssica desenvolupada per l'OCDE i la Convenció 

sobre la Diversitat Biològica, els indicadors mediambientals es poden classificar 
en els grups següents: 
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1. Indicadors d'estat: ofere ixen una descripció de la situació i es poden 
segregar en dos grups. D'una banda, els indicadors que expressen termes de 
quantitat (nombre d'espècies , superfície del bosc, nombre d'ecosistemes dins 
un territori ... ) , i d'altra banda, els que expressen la qualitat (per exemple 
l'estructura d'un ecosistema, l'abundància d'un a espècie particularment 
representativa). No obstant això, també hi podríem incloure un tercer grup de 
referència que, per ell mateix, és representatiu : el nombre relatiu d'espècies 
amenaçades i extingides. 

2. Indicadors de pressió: indiquen el nivell de pressió socioeconòmic que 
s'exercei x sobre el medi , com per exemple pèrdua d'hàbitat , introducció 
d'espècies , contaminació, modificació de l'ús del sòl, evo lució dels caps de 
bestiar, freqüentació turística d'una zona ... 

3. Indicadors de resposta i de capacitat: permeten avaluar els esforços 
emprats per resoldre un problema med iambiental i la capacitat d'implementació 
d'una estratègia o d'una política mediambiental. 

4. Indicadors d'ús: més complexos d'establi r; permeten indicar els productes 
i els serve is de la biodiversitat (percepció soc ial , va lor econòmic present i 
futur ... ). 

En cas que s'utilitzin tècniques de monitorització d'espècies per valorar la 
seva representativitat dins l'evolució/fragmentació d'un ecos istema, ca l teni r 
presents les característ iques pròpies , com són el territori i la capacitat de 
dispersió de l'espècie (Tau la 1 ), o també la durada del mostratge perquè sigu i 
representatiu per indicar una variació en l'espècie (Tau la 2) . 

En resum , podem afirmar que el conjunt dels ind icadors definits mostrarà 
l'estat i l'evolució de la biodiversitat en un lloc i un temps concret. 

Taula 1. Relació capacitat de dispersió/à rea mínima d'estudi per a alguns grups taxonòmics 

-
àrea d'estudi 

--- - < 1 ha < lO ha < I km1 < 10 km2 > l O km1 

capacitat de dis persió 
de les espècies 

< 200 m Ja majoria de plantes petits mamífers papallones 
papallones 

< 3 km papallones petits mamífers petits mamlfers petits mamífers 
plantes disperses per papal lones llangardaixos i granotes i gripaus 
e ls ocell s sargantanes llangardaixos i 

amfibis sargantanes 
papal lones 

< I Okm algunes plantes ocell s forestals mam f fers mitjans mami fers mitj ans o 
ocells de zones ocells petits grans 
humides papallones petits ocells 
papallones serps 

papallones 
< 100 km ocells de prats ocell s mitjans ocell s mitjans 

papal lones migradors 
< 300 km ocells mitjans-grans ocells de zones grans ocells 

humides 
> 300 km grans ocells 

Font: The European Conservation lnstitute Research Network (1997) 
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Taula 2. Durada mínima del seguiment per a alguns grups taxonòmics 

Durada monitorització en anys. 
mínim - acceptable 

Plantes 8- 10 
Mamífers 10- 15 

Ocells 5- 7 
Amfibis i rèptils 5- 10 

Insectes 7- 15 
Peixos 5- lO 

Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses. 

Criteris bàsics per determinar els indicadors 
En una estratègia en la qual intervé l'establiment d'indicadors, els criteris per 

a la seva selecció han de complir les condicions següents: 
-han de correspondre a una mesura d'ordre nacional, acceptant la 

possibilitat de segregació subnacional en el cas de polítiques distribuïdes 
o de factors molt puntuals 

- han de ser comparables amb altres regions o països 
-s'han de basar en criteris estàndards i models internacionals que els facin 

comparables 
-han de ser entenedors, planers, clars i sense ambigüitats per tal que 

puguin ser interpretats des de tots els àmbits (ciutadà, tècnic, polític ... ) 
-s'han de poder fer d'acord amb les possibilitats existents (ràtio cost! 

benefici) 
-han de ser pertinents i coherents respecte als objectius volguts (revisions 

regulars de la metodologia emprada, de la finalitat desitjada ... ) 
-Inicialment, han de ser de nombre limitat i ampliar-los d'acord amb treballs 

i estructures de suport futurs 
-han de ser representatius d'un consens cientificopoliticosocial , per tal que 

tinguin el valor necessari i l'aplicació adequada 
-han de ser ben plantejats teòricament en termes tècnics i científics 
-han d'estar ben documentats per assegurar-ne la credibilitat i l'eficàcia 
-han de ser creats amb la capacitat de poder mesurar processos a llarg 

termini , fins i tot diverses generacions 
-han de ser prou precisos per reflectir els processos de canvi al més aviat 

possible 

Alguns exemples (ficticis) il ·lustratius de les diferents aproximacions a 
l'entesa i la validesa dels indicadors: 

• dada 11: actualment hi ha 200 individus de l'espècie d'ocell insum a la 
muntanya Muntpeig. 
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• dada 12: ara hi ha 200 insums al país Paipeig i abans n'hi havia 100. 
• dada 13: sabent que la població mínima viable genèticament parlant 

d'insums és de 150, podem dir que la xifra de 200 representa 50 (33,33%) per 
sobre el punt crític. 

• dada 14: a Paipeig hi ha 3 espècies endèmiques. 
• dada 15: la riquesa específica d'ocells de Paipeig és de 5 

1. L' indicador 11 no té cap validesa per ell mateix, no ens indica ni la 
dimensió real de tota la població d' insums , ni la superfície de l'àrea de 
distribució, ni tan sols l'evolució de la població . 

2. L'indicador 12 és enganyós. A primera vista, podríem concloure que els 
gestors de Paipeig han fet una bona feina, però la dada per si sola no aporta 
cap noció de temps. Aquest augment del 100% s'ha realitzat en 1 O anys , en 
100 anys , en 1.000 anys? A més, no tardarien a aparèixer veus per limitar 
l'augment "exagerat" d'insums. 

3. L'indicador 13 aporta una dada quantitativa important ja que estableix un 
punt de referència. Aquest exemple es pot substituir, per exemple, per les llistes 
vermelles d'espècies en les quals figuren catalogades per criteris d'amenaça 

4. L'indicador 14 per si mateix no té gaire valor perquè si l'insum no forma 
part del grup de les espècies endèmiques, la seva desaparició no afectaria la 
dada 14. 

5. L'indicador 15 indica efectivament que l'ocell insum representa ell sol el 
20% de la riquesa ornitològica de Paipeig. Això li dóna un valor molt important. 
Però si els insums desapareixen de Paipeig , això pod ria no suposar una 
modificació del valor de 15, com, per exemple si hi ha una reintroducció d'una 
altra espècie d'ocell. 

(Modificat del document Recommendations for a core set of indicators of 
biological diversity de data 22/7/1997 Convention on Biological Diversity -UNEP
inclòs com a document de treball per a la tercera reunió a Mont-real de 1'1 al5/09/97) 

Els exemples anteriors s'exposen de manera simplificada per tal de poder 
calibrar amb més amplitud tant la validesa com el contingut de l'indicador. 
Efectivament, en gran mesura se 'n desprèn que l'error més freqüent és de no 
incloure, per la fo rma de la seva expressió, cap referència o valor de referència. 
Aquests valors són imprescindibles per al bon ús d'un indicador, i n'hi ha de 
quatre tipus : 

a. Si es tracta de valorar la biodiversitat, la primera reflexió que s'imposa és 
de determinar el punt de partida (o punt de sortida) que ens donarà la mesura 
evolutiva respecte a una data o a una situació determinada. Seria important 
poder prendre com a punt de sortida la situació de la biodiversitat a l'època 
preindustrial , acceptant que la major pressió és la humana, determinada en 
gran mesura pels canvis exponencials lligats al desenvolupament industrial , 
comercial i turístic. Això implica poder conèixer l'estat de la biodiversitat fa 100 
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anys (probablement 50 si considerem l'evolució d'Andorra) amb el recull de les 
investigacions/recerques fetes en aquella època, però també amb la base 
important de la memòria de la gent que ha viscut aquells temps , la comparativa 
amb altres regions de característiques similars i també l'aplicació de models 
estadístics i teories ecològiques. 

b. En segon lloc, podem trobar el llindar o punt crític . En aquest cas , els 
indicadors llindar ofereixen un punt d'alarma a partir del qual passa alguna cosa 
important o indiquen a partir del moment que s'ha d'actuar. En l'exemple referit 
al nombre d'individus d'una població , aquest punt crític seria zero (quan el nom
bre d'individus és igual al nombre mínim perquè la població sigui viable) . Un 
valor positiu indica que l'espècie no està en perill i un de negatiu indica que 
l'espècie entra en un procés d'extinció. 

c. Un tercer grup són els indicadors que fan referència a una fita o objectiu 
final (target) amb l'objectiu de mesurar l'eficàcia d'una gestió, d'una política o 
d'una situació, en progressar per aconseguir uns objectius predefinits. Amb un 
punt de referència inicial i uns objectius concrets, l'indicador mesura el grau de 
compliment d'aquests . Per exemple , si un país X va partir de zero i va establir 
com a objectiu arribar a tenir un 12% del seu territori protegit i actualment té un 
4% sota protecció , l'indicador del 66 ,66% assenyala la distància que li falta per 
aconseguir realment els objectius determinats. 

4. Finalment, podem trobar indicadors que inclouen punts d'avaluació que 
informen de l'estat actual versus qualsevol dels punts anteriors (punt de sortida, 
punt crític o objectiu final) . En l'exemple anterior podríem dir que el país X ha 
aconseguit implementar en un 33,33% la seva política de creació d'espais 
protegits. 

3. Aproximació a l'estat del coneixement de la biodiversitat a Andorra 

L'estudi dels diferents components que integren la biodiversitat d'Andorra es 
va iniciar a finals del segle passat, moment en què van visitar el país alguns 
científics estrangers amb esperit aventurer. A tall d'exemple , podem citar el 
botànic francès Hippolyte Marcailhou d'Aymeric, que va identificar unes 400 
espècies de plantes en algunes excursions fetes els anys 1888 i 1894 
(Marcailhou d'Aymeric, 1889, 1898), i l'ornitòleg anglès Eagle W. Clarke, que va 
detectar 55 espècies d'ocells entre el 20 i el 25 de maig de 1889 (Ciarke, 1889). 
Des d'aleshores, i al llarg del present segle , els estudis de diversa índole han 
continuat i, encara que a un ritme menor que el desitjable, s'han intensificat, 
amb la qual cosa ha millorat notablement el coneixement existent sobre la 
realitat de certs grups taxonòmics al Principat. 

A continuació revisarem de forma sumària l'estat actual de coneixement 
sobre els grups taxonòmics que han estat objecte d'estudis científ ics al 
Principat d'Andorra. Les xifres resultants d'aquesta anàlisi , necessàriament 
aproximades, s'ofereixen resumides a la Taula 3. 
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Taula 3. Nombre d'espècies conegudes i estimades en cada grup taxonòmic estudiat a 

Andorra, indicant el percentatge d'espècies conegudes i la precisió de l'estimació (- -: molt 

baixa, -: baixa, +: moderada, ++: bona). Per a la procedència de cada valor, consulteu el text. 

Grup taxonòmic F.spècies Espècies %espècies Precisió 
conegudes estimades conegudes estima 

Vertebrats 178 186-196 91-96 (+) 
Mamífers 46 52-57 80-88 (+) 

Grans mamífers' 16 16-18 89-100 (++) 
Micromamifers2 19 19-22 86-100 (++) 
Quiròpters 11 17 64 ( i ) 

Ocells nidificants 109 109 100 (++) 
Rèptils 13 15- 18 72-87 (+) 
Amfibi s 6 6-8 75- 100 (++) 
Peixos 4 4 100 (++) 

Invertebrats 
Insectes 700-1.000 10.000-15.000 4,7-10 (+) 

Ortòpters lO' 

Psocòpters 17" 

Heteròpters 81" 
Planipennis 32" 
Tricòpters s· 
Lepidòpters ropalòcers IlO 150 73 (+) 
Lepidòpters heteròcers 132 1. 500 S,8 ( -) 

Mol ·luscs 99 110- 130 76-90 (+) 
Altres invertebrats (veure text) 22 

Plantes vasculars ± 1.250 1.300-1.400 89-96 (-) 

Angiospennes ± 1.2 10 1.260-1.360 89-96 (-) 
Orqu idàcies 27 30 90 (++) 

Gimnospermes 9 9 100 (++) 
Pteridòfits 30 30-35 86 (+) 

Briòfits 84 230 36,5 (--) 
Hepàtiques 15 30 50 (--) 
Molses 69 200 34.5 (--) 

Fongs ± 180 550 32,7 (--) 

Liquens 243 350 69,4 (--) 

Algues 35 100 35 (--) 
1

: Lagomorfs. Carnlvors, Artiodúctils i Marmota marmula 
2

: lnst:c lívurs i Rosegadors (excepte Marmota marmota) 
· : Dades parcial s que no cobreixen tot el pals 
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3.1 Vertebrats 
Els vertebrats, a causa de la seva mida i les seves característiques , 

conformen el grup més ben estudiat del regne animal. Si bé els estudis 
sistemàtics i exhaustius són molt recents, la recollida de dades de forma més o 
menys dispersa és antiga i s'ha anat fent des de fa temps. 

A) Mamífers 
Actualment es coneix l'existència certa de 46 espècies de mamífers, si bé 

algunes estimacions basades en referències bibliogràfiques i estimacions de 
presència probable eleven la xifra a un màxim de 57. Segons la metodologia 
d'estudi i les característiques taxonòmiques , distingirem tres grups de mamífers: 

A.a) Grans mamífers (marmota , lagomorfs , carnívors i artiodàctils) : 16 
espècies segures i dues de presència dubtosa però poc probable (Cervus 
elaphus i Mustela putorius) , segons Ruiz-Oimo i Aguilar (1995) i dades pròpies 
de l'Associació per a la Defensa de la Natura. En aquest grup, la pèrdua de 
biodiversitat ha estat molt important , ja que s'hi comptabilitzen de 4 a 7 
espècies extingides: quatre reproductores segures (Ursus aretas, Can is lupus, 
Lutra lutra i Capra pyrenaica pyrenaica) i tres més la presència antiga de les 
quals al nostre país no és clara (Mustela putorius, Lynx sp. i Cervus elaphus). 
També hi ha tres espècies introduïdes artificialment: Marmota marmota, Dama 
dama i Ovis musimon. 

A.b) Micromamífers (insectívors i rosegadors) : 19 espècies segures i 3 de 
presència dubtosa (Erinaceus europaeus, Suncus etruscus i Apodemus 
flavicollis) , segons Gosalbez et al. (1984) i Gosalbez (1987), modificat pels autors. 

A.c) Quiròpters (rat-penats): 11 espècies segures i 6 de presència probable, 
segons un inventari recent encarregat per l'Associació per a la Defensa de la 
Natura (Bertrand et al., en premsa). 

B) Ocells nidificants 
Andorra té 109 espècies d'ocells nidificants, segons dades preliminars de 

l'Atles dels ocells nidificants d'Andorra (ADN , en prep.) , que l'any passat va com
pletar la fase de treball de camp (1992-97) i que es preveu publicar l'any 1999. 
Entre els ocells nidificants hi ha sis espècies probablement extingides del país. 

C) Rèptils 
Es considera la presència segura de 13 espècies, mentre que de cinc més 

és probable o dubtosa (Ta rento/a mauritanica, Ma/po/on monspessulanus, 
Natrix maura, Natrix natrix i Coronella austríaca) , segons Llorente et al. (1995) i 
dades inèdites de l'Associació per a la Defensa de la Natura. 

O) Amfibis 
Els treballs de Llorente et al. (1995) i de Dubourg (1996) permeten deduir 

l'existència segura de sis espècies d'amfibis (3 anurs i 3 urodels) . La presència 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitam ent dels recursos naturals 173 



de Rana perezi i de Pelodytes punctatus, citades per Martínez-Rica (1984) , és 
probable , però caldrà confirmar-la prospectant les zones més mediterrànies del 
país. 

E) Peixos 
La diversitat piscícola d'Andorra és realment reduïda i consisteix únicament 

en una espècie autòctona (Salma trutta faria) i 3 espècies introduïdes, de les 
quals es desconeix si han arribat a reproduir-se amb naturalitat als rius i llacs 
andorrans. Llobet (1947) esmenta la presència de barbs (Barbus sp.) i anguiles 
(Anguilla anguilla) , l'existència de les quals al Principat sembla poc probable i 
no està recollida en cap obra de referència sobre el terna (p. ex. , Campàs, 
1984), motiu pel qual no les considerarem en el present recull. En tot cas, i 
suposant que realment haguessin format part de la ictiofauna andorrana en un 
passat recent , actualment ja no habiten els rius del país i s'haurien de consi
derar com extingides. 

3.2 Invertebrats 
Els invertebrats són el grup taxonòmic menys estudiat al Principat d'Andorra, 

si bé també és el que , sense dubte , aporta una major quantitat i varietat 
d'organismes a la biodiversitat de les Valls . 

A) Insectes 
Els insectes són el grup zoològic amb més nombre d'espècies , tant 

globalment com en la major part de regions i localitats del planeta. Andorra no 
és una excepció a aquest fet, però en el nostre cas ens trobem davant una gran 
manca d'estudis específics que ens impedeix d'establir valoracions quantitatives 
sobre el nombre d'espècies, certament molt important, que integren l'ento
rnofauna andorrana. En conjunt , i de forma molt grollera, s'estima que Andorra 
pot tenir entre 10.000 i 15.000 espècies d'insectes, de les quals actualment se'n 
coneix prop d'un miler (Pujade-Villar, com . pers .). En un estudi fet l'any 1993 es 
van trobar 20 ordres diferents d'insectes (Pujade-Villar 1996), si bé no es van 
arribar a determinar específicament, excepte alguns casos. En general , són 
molts pocs els ordres dels quals s'han publicat llistes d'espècies. 

A.a) Heteròpters: a partir del material recollit en l'estudi citat anteriorment 
(Pujade-Villar 1996) es van identificar 81 espècies (Gessé et al. 1994). Cal 
pensar que el nombre real és molt superior perquè en aquest treball només es 
va fer un mostratge de la zona baixa mediterrània (Santa Coloma) . 

A.b) Lepidòpters ropalòcers : el nombre de papallones diürnes catalogades 
fins al moment a Andorra és , segons Dolsa (1998) , de 11 O espècies, i el nom
bre real s'estima en unes 150. 

A.c) Lepidòpters heteròcers: Josa et al. (1984) , dins El patrimoni natural 
d'Andorra, recullen 132 espècies , si bé alguns especialistes calculen que la xifra 
real pot ser fins a deu vegades superior, propera a les 1.500 espècies (Rogez). 
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A.d) Altres ordres: tot i que els resultats definitius encara no han estat 
publicats, el treball de Pujade-Villar comenta el nombre d'espècies detectades 
en alguns ordres. Concretament, se cita la troballa de 1 O ortòpters , 17 pso
còpters, 32 planipennis i 5 tricòpters. Una vegada més, cal tenir present que no 
estem parlant d'estudis referits a tot el país, sinó només a una àrea molt 
limitada en extensió (Santa Coloma) . La xifra real d'espècies és molt més alta 
en cada cas. 

8) Mol-/uses 
Recentment, l'Associació per a la Defensa de la Natura ha promogut la 

realització d'un inventari sobre els mol-luscs del país, realitzat pel zoòleg Alain 
Bertrand, del CNRS. En aquest estudi , encara no completat, s'han detectat 99 
espècies (79 de terrestres i 20 d'aquàtiques) i es calcula que el nombre real deu 
oscil-lar entre les 11 O i les 130. 

C) Altres invertebrats 
Campàs (1984) i Prat et al. (1984) comenten la presència de diverses es

pècies d'invertebrats aquàtics no pertanyents als grups anteriors; en tot cas, es 
tracta d'espècies significatives, i no es pretén establir-ne un catàleg detallat. En 
total es parla de 22 espècies , repartides de la manera següent: 1 esponja, 4 
rotífers, 1 hidra, 1 platihelmint (planària) , 5 anèl ·lids oligoquets i 1 O crustacis. 

3.3 Plantes vasculars 
Les plantes vasculars, i especialment les fanerògames, constitueixen un 

dels grups taxonòmics més estudiat d'Andorra, i existeix una quantitat 
considerable de publicacions sobre la matèria (Zamora, 1990). Tot i això, es 
troba a faltar l'existència d'una obra completa i exhaustiva de revisió sobre la 
flora del país, que completi els buits d'informació i que posi ordre a l'enorme 
complexitat existent en els estudis -sempre parcials- realitzats fins ara 
(contradiccions, sinonímies, validesa dels tàxons, etc.) . 

En general , s'admet que l'obra més completa sobre el tema és el treball de 
Losa i Montserrat (1951 ), en el qual es recullen 1.150 espècies diferents (950 
trobades pels autors i la resta recopilades de la bibliografia) , tot i que la validesa 
d'algunes d'elles és bastant discutible. La xifra és orientativa de la magnitud en 
què es mou la biodiversitat florística del país, però cal tenir present que el valor 
real deu ser sensiblement superior i estar situat entorn de les 1.300-1.400 
espècies , ja que des d'aleshores s'han anat trobant nous tàxons no citats 
abans: 94 per Bouchard (1981) i cinc més per Folch i Farràs (1984), com a 
mínim. Aquesta suposició ve reforçada també per la troballa de 736 tàxons 
diferents en un inventari exhaustiu (Balayer et al., 1995) realitzat pel depar
tament forestal i d'espais naturals del Comú d'Ordino a la vall de Sorteny (1 .200 
ha) , àrea de gran riquesa florística ; l'existència d'un nombre tan elevat de 
tàxons en un espai tan petit (2,5% del territori andorrà) és un motiu més per 
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pensar que el nombre real d'espècies de flora del país supera amb escreix les 
1.150 donades per Losa i Montserrat. 

A) Angiospermes 
Es considera l'existència d'un mínim aproximat de 1.21 O espècies, resultants 

de restar les gimnospermes i els pteridòfits del nombre total de plantes 
vasculars conegudes calculat en el paràgraf anterior (1 .250), i estimem que el 
nombre real d'espècies es deu situar prop de les 1.260-1 .360 (valors de 
referència). 

A.a) Orquidàcies 
En el cas concret d'aquesta família de monocotiledònies, disposem d'un 

inventari detallat realitzat per l'Associació per a la Defensa de la Natura (Mats
chke i Dubourg , 1993), en el qual s' inclouen 27 espècies diferents (Losa i 
Montserrat només en citen 13). Es calcula, no obstant, que la xifra total pot arri
bar a la trentena. 

B) Gimnospermes 
Al Principat trobem 9 espècies de gimnospermes de les quals 3 són 

introduïdes (Larix decidua, Picea abies i Pinus halepensis; es desconeix si 
s'han arribat a naturalitzar al país) , segons un estudi recent sobre els arbres 
d'Andorra (Roquet i Dalmau 1998), completat pels treballs de Losa i Montserrat 
(1951) i Bouchard (1981 ) pel que fa a les espècies arbustives. 

C) Pteridòfits 
La xifra mínima de pteridòfits d'Andorra és de 30 espècies: les 27 donades 

per Losa i Montserrat (1951 ), més tres de noves citades per altres autors 
(Bouchard, 1981 ; Folch i Farràs, 1984; Balayer et al. , 1995). Estimem que el 
nombre real deu situar-se entre les 30 i les 35 espècies. 

3.4 Briòfits 
Gairebé les úniques dades sobre la flora briofítica andorrana provenen de 

l'obra de Losa i Montserrat (1951 ), en la qual C. Casas estableix un primer 
catàleg, en cap cas exhaustiu , amb 15 espècies d'hepàtiques i 69 de molses 
(84 tàxons en total) . La xifra real , segons Casas i Brugués a Folch i Farràs 
(1984) , deu ser clarament superior , potser entorn de les 30 espècies 
d'hepàtiques i 200 de molses (estimacions pròpies) . 

3.5 Fongs 
En l'estudi dels fongs convé distingir, amb un cert sentit pràctic, els fongs 

amb carpòfor (bolets), relativament fàcils d'estudiar, de la resta d'espècies, el 
coneixement de les quals requereix l'ús de tècniques de precisió més o menys 
sofisticades . Del primer grup , i segons els estudis de M.J. Dubourg per a 
l'Associació per a la Defensa de la Natura, se'n coneix unes 150 espècies, però 
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s'estima l'existència real d'unes 500. De la resta de fongs, en canvi , només en 
coneixem un recull de 28 espècies de C. Casas (Losa i Montserrat, 1951 ); la 
xifra real , que ens és impossible d'estimar, és sens dubte molt superior. 

3.6 Líquens 
L'inventari més ampli sobre la flora liquènica del Principat és el de X. 

Llimona per a l'obra El patrimoni natural d'Andorra (Folch i Farràs, 1984) . 
Aquest autor va detectar 214 espècies , i ell mateix considerava que aquest 
valor era provisional i incomplet. Actualment està en marxa un estudi dels 
líquens dels prats alpins i subalpins d'Andorra a càrrec de T. Azuaga i A. 
Gómez-Bolea, en el qual s'han trobat unes 120 espècies, tot i que s'estima que 
en total n'hi ha unes 150 (T. Azuaga, com. pers.) . Els primers resultats parcials 
han estat publicats recentment (Azuaga i Gómez-Bolea, 1997) i s'hi citen 46 
espècies, de les quals 29 són noves per al catàleg d'Andorra (un 63% de les 
trobades). El nombre d'espècies de líquens conegudes fins al moment, segons 
dades publicades, és de 243. Estimem que la xifra real podria situar-se entorn 
de les 350. 

3.7 Algues 
Les úniques dades publicades que coneixem sobre les algues que habiten 

els sistemes aquàtics del Principat procedeixen de Campàs, per al cas dels 
estanys, i de Prat et al., pel que fa als rius. No obstant, aquests autors no fan 
cap inventari exhaustiu de les algues d'Andorra, sinó que es limiten a comentar 
les espècies més significatives. Dels seus comentaris es desprèn la presència 
d'uns 35 tàxons, bona part d'ells identificats quant al gènere. La xifra real és 
una incògnita, però podria situar-se prop del centenar d'espècies. 

3.8 Altres grups 
La informació sobre grups taxonòmics menors (procariòfits, bacteris , 

micoplasmes ... ) és pràcticament inexistent. Tan sols Campàs cita alguns 
gèneres de cianofícies (algues blaves) dels estanys , com ara Nostoc, 
Oscillatoria, Lyngbya o Callothrix. No estem en condicions de fer cap estimació 
sobre la seva diversitat real. 

4. Línies d 'actuació futura en matèria de biodiversitat a Andorra 

4.1 Objectius 
Els objectius que haurien de definir les línies d'actuació futura en matèria de 

biodiversitat a Andorra podrien ser els següents: 

1. Recerca 
• Completar l'inventari dels tàxons de tots els grups taxonòmics d'éssers 

vius presents al Principat, establint un ordre de prioritats en les tasques de 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitam ent dels recursos naturals 177 



recerca d'acord amb uns paràmetres preestablerts (importància biològica del 
grup, paper indicador, diversitat taxonòmica, raresa, etc.) . 

• Obtenir dades prec ises sobre la distribució i l'abundància dels tàxons 
descrits . 

• Tendir a millorar el coneixement sobre la diversitat genètica dels tàxons 
descrits. 

• Elaborar un inventari complet sobre ecosistemes i paisatges del Principat. 

2. Seguiment (monitoring) 
• Preparar un sistema d'indicadors que, a partir de les dades dels estudis 

científics, permeti conèixer l'evolució i les tendències de la biodiversitat del país. 
• Assegurar que els indicadors definits són vàlids per a Andorra i d'obtenció 

i actualització fàcils . 
• Determinar quines entitats i organismes i de quina manera han d'elaborar, 

utilitzar i donar a conèixer els indicadors sobre la biodiversitat d'Andorra. 

3. Conservació i ús sostenible 
• Signar , per part del Govern d'Andorra , el Conven i sobre diversitat 

bio lògica (Rio de Janeiro, 1992). 
• Elaborar una estratègia nacional per a la conservació de la biodiversitat, 

que inclogui una programació detallada de les actuacions a emprendre 
(amb calendari i dotació pressupostària) . 

• Determinar el nivel l d'ús sosten ible d'aque lls elements de la biodiversitat 
andorrana que estan subjectes a aprofitament per part de l'home. 

4.2 Necessitats de recerca futura 
Desp rés de la revisió feta a l'apartat 3 del present t reba ll , estem en 

condicions d'abordar el tema de les necessitats de recerca futura en matèria de 
biodiversitat a Andorra. 

4.2.1 Coneixement de la diversitat específica 
De manera genèrica, el gran grup taxonòmic menys estudiat al país (i el 

que, paradoxalment, pot aportar un nombre més gran de tàxons) és el dels 
invertebrats. En canvi, i a grans trets, el nivell de coneixement dels vertebrats i 
de la flora vascu lar és força bo -tot i l 'absència hab itual d' inventar is 
exha ustius-, ja que el percentatg e d'espèc ies conegudes vs . espècies 
estimades és bastant alt (Taula 3). Feta aquesta constatació , tenim que els 
grups taxonòmics menys estudiats (i que, per tant , necessiten més inversió 
investigadora) són els que presenten valors més baixos en el percentatge 
anterior, és a dir: insectes (excepte lepidòpters ropalòcers), altres invertebrats 
(excepte mol·luscs) , briòfits, fongs i procariotes . El millor coneixement d'aquests 
grups aportarà un augment molt significatiu en la quantitat d'espècies d'éssers 
vius documentades a Andorra i, en conseqüència, un coneixement molt més 
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complet de la seva diversitat biològica. Hem de pensar que la falta de dades en 
aquests casos és tan gran que ens impedeix , fins i tot , fer estimacions 
mínimament fiables sobre el nombre d'espècies presents a casa nostra. 

Un altre cas és el d'aquells grups dels quals es té una idea bastant fiable del 
nombre d'espècies andorranes (i de quines són), però se'n desconeix la xifra 
exacta definitiva per l'absència d' inventaris detallats. En aquests casos 
(mamífers , rèptils , amfibis, lepidòpters ropalòcers , mol ·luscs, angiospermes, 
líquens) , es fa necessària la realització d'aquests catàlegs que cobreixin tot el 
país de manera exhaustiva. 

La realització d'inventaris en tots aquests grups consumirà una quantitat 
molt elevada de recursos econòmics, de manera que es fa necessari elaborar 
una planificació en la recerca que permeti definir un calendari d'actuacions a 
llarg termini i establir uns criteris consensuats per a la definició de prioritats de 
recerca. No oblidem que estem parlant de grups taxonòmics difícils d'estudiar 
(ja que requereixen personal bastant especialitzat) , poc atractius per al gran 
públic i que tenen un paper limitat en la conservació del patrimoni natural del 
país, atès que, si bé tenen un paper destacat en el funcionament ecològic dels 
ecosistemes , la seva sensibilitat davant de les actuacions humanes és 
relativament baixa (Folch , 1984). Per tots aquests motius, creiem que cal racio
nalitzar en el temps l'esforç de recerca d'aquests tàxons, assegurant en tot cas 
el manteniment d'una dotació pressupostària suficient per a la conservació dels 
espais naturals i de les espècies bandera (flag species) del país , aspectes 
absolutament decisius per al manteniment de tota la biodiversitat andorrana 
(inclosos aquests grups poc estudiats) . 

Per acabar aquest apartat, farem un comentari referent a la qualitat de la 
informació obtinguda sobre els tàxons estudiats . Una cosa és disposar d'un 
catàleg , més o menys exhaustiu , que ens informi de quines espècies habiten un 
territori, obtenint una llista amb una determinada quantitat (una xifra), i una altra 
cosa molt diferent -encara que és la més desitjable- és conèixer, per a cada 
espècie , la seva distribució espacial i la seva abundància o escassedat dins de 
l'àrea d'estudi. De fet, aquest tipus d'informació és el més important de cara a la 
conservació de la biodiversitat, ja que permet definir les espècies i els hàbitats 
que necessiten més atenció. 

En aquest context, l'Associació per a la Defensa de la Natura ha desenvolu
pat durant els últims sis anys un estudi pioner a Andorra en aquesta matèria, 
l'Atles dels ocells nidificants d'Andorra. Aquesta obra, a més de ser un inventari 
exhaustiu dels ocells que es reprodueixen al Principat, mostrarà la distribució de 
cada espècie en un mapa del país subdividit en una malla de quadrícules d'un 
quilòmetre de costat que permetrà conèixer, també, l'abundància de l'espècie 
(per a més detalls, vegeu Palau, 1997). És clar que, a llarg termini , aquest és el 
model d'informació de base que necessitem sobre la biodiversitat del nostre 
país, ja que amb aquest tipus de treballs es poden fer estudis comparatius per 
conèixer l'evolució espaciotemporal dels tàxons de les Valls . L'estat actual de 
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coneixements sobre la biodiversitat andorrana permet abordar estudis com 
aquest amb certs grups taxonòmics, com ara els mamífers, els amfibis i rèptils , 
els lepidòpters ropalòcers, les orquidàcies o els pteridòfits. 

4.2.2 Coneixement de la diversitat genètica 
La diversitat genètica dels tàxons presents a Andorra, com passa en tants 

altres llocs, és especialment mal coneguda. L'estudi genètic exhaustiu de totes 
les espècies o subspècies d'éssers vius del país és una empresa gairebé 
impossible, fins i tot a llarg termini. No obstant, creiem que en cap cas no és 
imprescindible abordar aquest estudi de forma sistemàtica: la diversitat genètica 
es conservarà, a priori, si assegurem la conservació de la diversitat específica i, 
en menor mesura, de la diversitat ecològica. Mantenint poblacions saludables 
de les estirps autòctones de cada tàxon s'assegurarà, lògicament, la preserva
ció definitiva de la varietat de gens que contenen. 

En aquest context, podem dir que, probablement, l'única necessitat important 
d'obtenció d'informació sobre diversitat genètica a Andorra se circumscriu a 
aquelles espècies amb poblacions reduïdes, especialment si estan amenaçades 
i presenten poblacions fragmentades, i a les espècies de vertebrats subjectes a 
repoblacions de caire cinegètic. La recerca sobre la genètica d'aquestes espè
cies és molt important per avaluar les seves possibilitats de supervivència a llarg 
termini i la necessitat d'adoptar cert tipus de mesures de conservació i/o gestió. 

A aquest camp prioritari , l' European Working Group on Research and Bio
diversity n'afegeix algun altre d'interès per a Andorra, com ara l'estudi de la 
radiació adaptativa mitjançant variacions genètiques en espècies situades al 
límit de la seva àrea de distribució, i l'avaluació de les conseqüències potencials 
de l'erosió genètica per a la supervivència d'espècies amb poblacions reduïdes 
(EWGRB 1998). 

4.2.3 Coneixement de la diversitat ecològica 
Un tipus diferent d'estudi que cal realitzar és l'inventari i la caracterització dels 

ecosistemes del país, com a base per al coneixement de la diversitat ecològica 
andorrana. En aquest cas, es tractarà de (adaptat i modificat d'EWGRB 1998): 

a) Definir amb precisió el concepte d'ecosistema que s'ha d'utilitzar. 
Normalment, es defineix a partir de criteris botànics (tipus de vegetació), si bé 
caldria incorporar-hi criteris faunístics i factors abiòtics. Calen normes per definir 
l'escala i per identificar les unitats rellevants per a la biodiversitat. 

b) Obtenir informació detallada sobre quins ecosistemes hi ha a Andorra i 
sobre les seves característiques bàsiques: 

• Superfície 
• Distribució 
• Estructura 
• Composició específica 
• Funcionament (processos ecològics essencials) . 
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e) Recollir dades ecològiques i biològiques sobre espècies amenaçades (p . 
ex. , requeriments d'hàbitat, capacitat de dispersió i colonització) que permetin 
desenvolupar models per avaluar els tipus de paisatge que necessiten. 

d) Analitzar la composició actual dels ecosistemes i els paisatges andorrans 
i comparar-la amb els paisatges originals (naturals o seminaturals) . 

4.2.4 Informació de base per als indicadors 
Finalment, l'última necessitat de recerca es relaciona amb la informació de 

base necessària per posar en marxa els diversos indicadors que es proposen a 
l'apartat següent. Sovint s'utilitzaran els resultats dels treballs continguts en les 
línies de recerca exposades en els paràgrafs precedents , però en alguns casos 
caldrà recollir informacions diferents o realitzar estudis específics . S'haurà de 
crear, doncs, una última línia de recerca dedicada a obtenir aquest tipus de 
dades (p. ex. , fragmentació de les poblacions , percentatge del territori en estat 
natural , capacitat de càrrega de cada ecosistema o ràtio entre fusta morta i 
fusta viva d'un bosc). 

4.3 Proposta d'un sistema d'indicadors per a Andorra 
Davant tot el que hem exposat anteriorment, no se 'ns escapa la complexitat 

dels processos necessaris per obtenir uns indicadors de l'estat de la 
biodiversitat a Andorra. Podem comprovar en els apartats anteriors que al país 
falten dades objectives sobre grans grups i també sobre l'estudi d'ecosistemes. 
No obstant això , podem avançar una llista d'indicadors que es podrien aplicar a 
Andorra , agrupant-los en tres blocs (espècies , ecosistemes, activitats) i indicant 
per a cada un dels que fa referència més directa al medi natural una breu 
descripció dels objectius de l'indicador, de la seva classificació i del grau de 
pertinença estimat per a un seguiment correcte de l'estat i de l'evolució de la 
biodiversitat a Andorra. 

Llegenda 
• E: indicador d'estat, P: pressió , R: resposta, U: ús 
• Grau de pertinença: a = molt necessari , b = necessari , e = menys necessari 
• Freqüència: cada quan temps s'ha de poder valorar l'indicador (expressat 

en anys) 

4.3.1 Indicadors referits a espècies 
1. Nombre d'espècies introduïdes per l'home (fauna i flora) - P - a - 5 -
Aquest indicador té una doble vessant: d'una banda , mostra el grau 

d'intrusió dins les poblacions autòctones i, de l'altra, el detall per a la seva 
elaboració dóna l'evidència de possibles disturbis en certes poblacions 
autòctones (pol -lució genètica, competència territorial. .. ). 

2. Distribució i abundància d'espècies indicadores - E - a - 5 -
El fet d'escollir unes espècies prou representatives de cada ecosistema fa 
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que el seu seguiment pugui ser valorat com a indicador de l'estat i l'evolució del 
seu medi (exemple: tritons , certs ocells insectívors , grandalla, gall fer , ra
pinyaires ... ). Aquest indicador s'haurà de comparar també amb el núm. 19. 

3. Èxit reproductor de les espècies indicadores (en %) - E- a- 5-
4. Índex de mortalitat/natalitat de les espècies indicadores - E - a - 5 
Per complementar l'indicador 2, els indicadors 3 i 4 faciliten una informació 

més precisa de la població en qüestió. S'hauria d'introduir també el concepte de 
valor indicador llindar per a cada espècie . 

5. Estat de la població d'algunes espècies pilot - E - a - 5 -
Si bé aquest indicador pot agrupar-se amb el núm. 2, el fet de separar-lo és 

sign ificatiu per al seguiment d'espècies sovint menys valorades però amb un 
interès especial per la seva raresa o per la seva funció dins un ecosistema (p. 
ex., insectes pol·linitzadors). Es podria expressar el percentatge de variació de 
la població respecte a un punt de sortida i també respecte a un punt crític que 
correspondria al mínim viable d'una població per a cada espècie. 

6. Nombre d'espècies animals la població de les quals augmenta, disminueix 
o és estable (per grups i en %) - E- a - 5-

Similar a l'anterior, però amb la finalitat de valorar no sols les espècies indi
cadores sinó el conjunt de les existents. Es compara amb un punt de sortida. 

7. Nombre d'espècies animals la distribució de les quals augmenta, 
disminueix o és estable (per grups i en %) -E- a - 5-

Igual que el núm. 6, en aquest cas s'analitza la distribució que indicaria una 
modificació de l'hàbitat. 

8. Nombre d'espècies extingides, en perill i amenaçades i percentatge sobre 
el total del grup corresponent - E - a - 5 -

Aquest és l'indicador clàssic indispensable per al seguiment de la biodiver
sitat d'un país. La seva valoració sempre es fa agafant un punt de sortida (que 
pot ser diferent per a cada tàxon). D'alguna manera, el seu detall informa els res
ponsables del punt crític a partir del qual s'han d'establir mesures i programes de 
conservació (el pas d'una espècie d'amenaçada a en perill , per exemple) 

9. Nombre d'espècies endèmiques respecte al total (en % i per tàxon)- E- a- 5-
Si bé aquest indicador és clau per a la qualificació del grau d'endemicitat en 

un territori i , per tant , el grau de riquesa específica excl usiva, en el cas 
d'Andorra encara no es tenen prou dades científiques per a la seva valoració. 
L'indicador es podria subdividir en un apartat referit a les espècies endèmiques 
del Pirineu, més adequat a les característiques d'Andorra. 

1 O. Índex de fragmentació de les poblacions - E - a - 1 O -
Aquest indicador posa de manifest la desconnexió de les poblacions; el seu 

estudi , junt amb la introducció de punts crítics , són representatius de les 
tendències de retracció que posarien en perill una població . 

11 . Nombre i percentatge d'espècies d 'ocells nidíficants segons tipus 
d'hàbitat (augment, disminució o estabilitat) expressat en distribució geogràfica i 
en quantitat de la població - E - a - 1 O -
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En tractar-se d'un grup animal d'observació i seguiment fàcils i sovint prou 
sensible a l'estat del medi , proposem aquest indicador perquè amb l'Atles dels 
ocells nidificants d'Andorra es podrà considerar molt acceptable l'estat del 
coneixement a Andorra al punt de sortida de 1998. 

12. Nombre d'espècies protegides sobre el total d'espècies (separades per 
grups i en %) -R-a- 5-

Forma part del grup d'indicadors de resposta, sensible al grau d'implicació 
de les administracions i al grau de conservació assolit en un país. Amb la recent 
llei de protecció de la fauna, es podria agafar l'any 1998 com a punt de sortida. 

13. Riquesa específica - E - a - 5 -
Indicador bàsic per conèixer la biodiversitat d'un país ; s'expressa en el 

nombre d'espècies conegudes i estimades per a cada tàxon . 
14. Nombre d'espècies conegudes/potencials respecte a un ús medicinal o 

científic- U- e- 10-
Com la majoria dels indicadors d'ús, aquest és molt difícil de valorar i podria 

arribar a expressar la riquesa d'un país quant al potencial de les espècies pel 
que fa al seu contingut medicinal o biotecnològic. 

4.3.2 Indicadors sobre els ecosistemes 
15. Diversitat de plantes en parcel-les i en transectes model - E- a - 5 -
Aplicat a tots els diferents ecosistemes (des dels boscos mediterranis fins 

als prats alpins) , el seguiment d'aquest indicador és vital per conèixer l'evolució 
dels ecosistemes. El punt de referència de sortida seria el primer inventari 
exhaustiu que es fes. 

16. Percentatge de cada ecosistema -E - a - 5 
Després d'una clara i precisa descripció del concepte d'ecosistema, es 

tracta de quantificar l'ocupació territorial de cada un d'ells. S'expressarà en ha i 
en % del total del territori. També ha d'incloure l'ecosistema urbà i el periurbà. 

17. Riquesa específica dels ecosistemes -E - a - 5 
Tot i la seva gran dificultat perquè sigui complert (analitzant tots els tàxons) , 

es podria iniciar amb els grups menys complicats i completar posteriorment a 
mesura que evolucionen els coneixements. S'expressa en nombre d'espècies i 
en percentatge del total per a cada ecosistema. 

18. Percentatge del territori en estat "natural" -E - a - 5 
Amb una bona aproximació al concepte d'estat salvatge o estat natural d'un 

ecosistema, s'hauria d'elaborar aquest indicador d'estat. Alhora, el seu invers 
(fins al 1 00%) es converteix en un indicador de pressió. 

19. Variació dels ecosistemes, en percentatge - E+P - a - 5 -
Aquest indicador hauria de mesurar les variacions, per exemple de ±1 0% de 

la superfície global de cada ecosistema. L'establiment de punts crítics o 
d'objectius per a ecosistemes concrets farà que aquest indicador actuï com a 
desencadenant d'accions correctores . Separar els tipus de variació en dos: per 
regeneració espontània o amb intervenció de l'home. 
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20- Índex de capacitat de càrrega d'un ecosistema (unitats admissibles/ha) -
P-b-5-

Valorat per a cada un dels ecosistemes del país, aquest índex compara la 
pressió sobre un ecosistema amb la seva capacitat de càrrega admissible . Això 
es podria aplicar en la gestió local de zones que reben una pressió humana 
particularment forta . 

21. Distribució dels ecosistemes forestals d'acord amb l'espècie dominant 
(% sobre el total)- E- a- 10-

Indicador bàsic del qual es té una referència aproximada per a Andorra en el 
llibre El patrimoni natural d'Andorra (Folch i Farràs, 1984) i que s'hauria de 
tornar a calcular amb les dades més recents (Roquet i Dalmau, 1998, i 
inventaris forestals comunals). 

22. Creixement del bosc classificat per espècie dominant - E - a - 5 -
Dins la finalitat dels indicadors, podem trobar aquells que permeten fer una 

avaluació i que ajuden a fer una predicció sobre l'evolució futura. Conèixer la 
taxa de creixement del bosc i la seva aplicació sobre la base de models 
estadístics farà més segura la gestió del territori. 

23. Relació entre fusta morta i fusta viva d'un bosc - E- b - 5 -
Aquest indicador és una de les mesures que permet valorar l'estat de salut 

d'un bosc. S'ha de basar en el seguiment d'unes parcel-les de mostratge i ser
veix per al punt anterior. Com a referència de sortida es podrien agafar proba
blement les dades dels estudis forestals que recullen actualment alguns 
comuns. 

24. Superfície dels boscos protectors (ha) - E+R - a - 5 -
Indicador amb una gran utilitat pràctica en els països de muntanya (p. ex., 

prevenció d'allaus) i que té molt a veure amb la planificació territorial. 
25. Relació reserva versus producció de fusta (en %) -E- b- 5-
La quantificació de la reserva nacional de fusta d'un país és un clar 

indicador de l'estat de la seva biodiversitat (si no es tracta de plantacions). 
26. Taxa de fragmentació dels boscos (ha/any) - P-a - 5 -
Aquest indicador posa de manifest la fragmentació de les masses boscades. 

El seu estudi, amb la introducció de punts crítics , són representatius de les 
tendències de retracció que posarien en perill un ecosistema forestal. S'ha 
d'expressar segons cada espècie dominant. 

27. Quantitat total i per kni' de carboni emmagatzemat als boscos versus un 
any de referència - U - e - 1 O -

28. Percentatge d'espai agrícola - P - a -1 -
Indicador de l'activitat agrícola d'un país; es pot expressar, segons el tipus 

d'activitat, en ha, per càpita i en percentatge sobre el total del territori . 
29. Recursos d'aigua renovables per càpita (en ni') -E- b - 5-
En la valoració dels recursos naturals, l'aigua té un paper destacat. 
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4.3.3 Altres indicadors i estadístiques que es deriven de les activitats 
humanes 

30. Percentatge del territori a més d'1 km i de 5 km d'un accés rodat- E- a - 1 -
31. Bosc cremat (expressat en ha i en %sobre el total de la massa forestal) 

-P-a-1-
32. Bosc explotat (expressat en ha i en % sobre el total de la massa forestal) 

-P-a-1-
33. Distància en metres i en % de rius canalitzats (cal diferenciar els rius 

d'alta muntanya i els Va/ires) - P - a - 1 
34. Superfície total dels llacs i % dels que tenen presa artificial - P - a - 1 -
35. Explotació dels recursos (tones, rrr, nombre en cas d'espècies .. .) sobre 

total estimat/calculat- U- a - 0,5 
36. Com veuen el ciutadà i el polític el valor de la biodiversitat i la seva 

conservació - U - b - 5 -
(cal establir-lo a partir d'una enquesta i de models estadístics) 
37. Nombre de persones/turistes per àrea - P- a - 1 -
(cal fer la distribució d'acord amb la morfologia de la zona o la distància d'un 

accés rodat, per exemple) 
38. Demanda i ús per part de la gent de les zones naturals directes (parcs) o 

perifèriques (àrees de serveis) - U-b - 1 -
39. Valor econòmic derivat de /'ecoturisme - U - e - 5 -
(cal aplicar els diferents models: "travel-cost" , "contingent valuation", mètode 

Delphi ... ) 
40. Implementació en nombre i en superfície d'espais naturals protegits - R - a - 1 -
(segons les classificacions internacionalment acceptades de I'UICN) 
41 . Import total de les despeses aplicades a la recerca i la monitorització 

sobre la biodiversitat - R - a - 1 -
42. Despeses en subvencions i salaris dedicats a la investigació versus 

pressupost total país (en %) - R-a - 1 -
43. Nombre d 'estudis tècnics realitzats per any relacionats amb la 

biodiversitat - R - a - 1 -
(classificació segons envergadura del treball) 
44. Nombre de programes d'investigació, programes nacionals, plans 

d'acció i estratègies ... - R - a - 1 -
45. % que representa el pressupost de medi ambient sobre el total del 

pressupost nacional - R - a - 1 -
46. Capacitat de resposta davant incidents/accidents que afecten el medi 

natural- R - a - 0,5 -
(valoració de la preparació i organització administrativa) 
47. Nombre de campanyes de sensibilització i d'informació referents a la 

biodiversitat - R - b - 1 -
48. Efectivitat d'aquestes campanyes (participació, suport, interès .. .) - R - b - 1 -
49. Evolució de la normativa legal-R-a - 1 -

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals 185 



Desenvolupament de reglaments , de noves lleis , aplicació d'aquests , 
jurisprudència ... 

50. Dades de població humana: densitat, distribució, nombre de cases .... - P - a - 1 -
Indica l'evolució directa de la pressió humana sobre el medi amb efectes 

com poden ser l'augment de la temperatura, les emissions de C02 ... i, per tant, 
els efectes globals sobre el canvi climàtic ... ) 

51 . Utilització de pesticides i fertilitzants en tones/ha sobre les diferents 
explotacions agrícoles - P- a - 1 -

52. Relació entre importació/exportació comercial d 'a liments, fusta, aigua, 
recursos naturals ... - R i U - b - 1 -

53. Producció nacional per any de fusta en rrf3 - P - a - 1 -
54. Extracció anual d'aigua de superfície sobre el total de recursos estimats 

(en %) - P-a - 1 -
55. Extracció anual d 'aigua subterrània sobre el total de recursos estimats 

(en %) - P-a - 1 -
56. Consum d'aigua en m3/càpita (separar ús domèstic i industrial, i per 

temporada) - P - a - 1 -
57. Percentatge d'aigua depurada sobre total aigua gastada - R - a - 1 -
58. Estimació de les emissions de C02, SOx, NOx (en tones)- P-a - 1 -
59. Nombre de vehicles per càpita (valorar per separat vehicles d'Andorra i 

vehicles vinguts a Andorra) - P - a - 1 -
60. Consum de materials naturals (tones i % per càpita); exemple: pedra per 

a cobertura de façanes - P - b - 1 -
61. Percentatge de reciclatge de materials i residus -R-a- 1-
62. Generació de residus segons la seva naturalesa, separant els domèstics 

dels industrials (tones) - P - a - 1 -
63. Àrea contaminada per acumulació de residus - abocadors de cendres i 

altres- (ha) - E - a - 1 -
64. Erosió i compactació dels sòls {desmunts, pistes d 'esquí, talussos ... ) 

{ha) - P - b - 5 -
65. Total de quilòmetres de carreteres asfaltades i de pistes - P-a - 1 -
66. Nombre de quilòmetres de carreteres asfaltades i de pistes forestals per 

unitat d 'hàbitat - P - a - 1 -

5. Proposta d 'un esquema de funcionament 

En primer lloc, i com a marc bàsic d'actuació, caldrà establir els documents i 
la legislació que regularan el funcionament institucional de la informació i les ac
tuacions relacionades amb la biodive rsitat. Concretament , destacarem la 
importància (i la necessitat urgent) que el Govern d'Andorra i el Consell General 
signin i ratifiqu in els convenis internacionals sobre Conservació de la vida 
silvestre a Europa (Berna, 1979) i sobre Diversitat biològica (Rio de Janeiro, 
1992) . Aquest últim estableix que cada estat signatari ha d'elaborar la seva 
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pròpia estratègia nacional per a la conseNació i l'ús sostenible de la diversitat 
biològica, un document de referència en el qual s'haurien d'inscriure les 
actuacions i els esquemes de funcionament que descriurem tot seguit. 

L'article 31 de la Constitució del Principat d'Andorra (1993) afirma que "és 
funció de l'estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos 
naturals amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de 
restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional 
en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones" . 
Sembla lògic, si tenim en compte la reduïda superfície del país i la delimitació 
de competències que estableix la mateixa Constitució, que el Govern d'Andorra 
(representat pel ministeri de Medi Ambient i Turisme) sigui l'organisme 
responsable, si més no, de coordinar i organitzar tant la informació com les lí
nies mestres d'actuació que facin referència a la conseNació de la biodiversitat. 
La implicació de la societat, per mitjà dels col ·lectius o agrupaments més 
sensibilitzats en la matèria, també és molt important i, per guanyar en funcio
nalitat, potser seria bo de crear una comissió autònoma sobre biodiversitat amb 
representació de totes les institucions i entitats relacionades amb el tema 
(govern , comuns , ONG de medi ambient , Institut d'Estudis Andorrans , 
assessors científics, etc.) . 

En tot cas , i pel que fa a l'objectiu d'aquesta comunicació , comentarem 
algunes característiques importants de l'organització funcional dels aspectes 
descrits en apartats precedents: 

1. Coordinació de la recerca 
La coordinació de la recerca, l'establiment de prioritats i l'assignació de fons 

s'haurien d'acordar en la citada comissió. 

2. Establiment d'indicadors 
La comissió sobre biodiversitat hauria de concretar quins indicadors convé 

utilitzar en el cas d'Andorra (a l'apartat 4.3 se n'ofereix una proposta concreta): 
quants són, quins són, quina informació de base requereixen i com s'han d'utilitzar. 

3. Seguiment d'indicadors 
Per als indicadors definits en el punt anterior, caldrà establir amb quina 

periodicitat s'han de revisar, i quin o quins organismes ho ha de fer. 

4. Utilització dels indicadors 
Els indicadors permetran dos nivells d'ús ben diferenciats: 
• Resultats: són els valors obtinguts en cada cas a partir de la informació de 

base que requereix l' indicador. Aquests resultats s'haurien de publicar 
periòdicament, posant-los a disposició de tots els usuaris potencials: organismes 
internacionals, administracions, mitjans de comunicació, ciutadania en general. 

• Dades de base: el cos d'informació sobre el medi natural que seNeix de 
base per elaborar els indicadors no es publicarà, però sí que hauria de poder 
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ser consultable per totes aquelles persones o entitats interessades en la 
matèria . No obstant això , i considerant que sovint hi haurà dades sobre 
espècies o hàbitats sensibles la divulgació indiscriminada de les quals podria 
posar en perill la seva existència, per obtenir un determinat tipus d'informació 
hauria de ser necessari sol-licitar una autorització a l'òrgan gestor justificant la 
finalitat de la consulta. En definitiva, caldria establir un codi deontològic sobre 
l'accés a certes dades. 

Josep Argelich i Baró - Jordi Palau i Puigvert 
Membres de l'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) 
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l2s aigües termals 
i el seu aprofitament 

S i alguna vegada algú s'ha plantejat de seguir el fil de la història d'una 
manera ben diferent a les habituals , avui pot dir "eureka!" perquè és 
possible deixar de banda les pedres , els estris , els papirs, els vestits , les 

pintures ... tot allò que estem acostumats de veure entre els murs dels museus, 
per retrobar-nos amb un nou element de seguiment. 

Fugisser com el temps i tan variat de textures , densitats , olors i sabors com 
combinacions de minerals hi ha al seu entorn. Em vull referir a un element tan 
natural i transparent , tan familiar per a tots nosaltres , que molt possiblement no 
se 'ns hauria acudit mai que a través d'ell poguéssim referir-nos a la història. 
Vull parlar clarament de l'aigua. 

De l'aigua tots en sabem coses: el seu cicle, la seva importància per a la 
vida. Les diferències que es produeixen en el paisatge en presència o absència 
d'el la. La seva força .. . 

A més, alguns hauran pogut comprovar que les definicions en parlen com 
d'un element inodor i insípid , però l'aigua pot tenir olor i sabor. Si no, d'on 
sortiria el nom de Font Pudent? I els que siguin incrèduls , poden passar per la 
Font de la Magnèsia, al camí d'Engolasters , darrere mateix de l'hotel Conseller 
d'Escaldes , i el seu nas i les seves papi l·les gustatives li 'n donaran fe. 

Què és el que confereix aquestes diferències a un element químicament 
senzill? L'alquímia que es produeix al centre de la terra entre l'aigua de pluja que 
ha filtrat des de la superfície cap a capes profundes, on s'ha anat escalfant amb la 
calor que desprenen els materials fosos al nucli del planeta. I així, I'H20 transforma 
la seva molècula en altres de diferents, depenent de la ruta que cada gota d'aigua 
hagi agafat. El resultat final és, com diuen alguns, un producte que es ven ja fa 
2.500 anys i mai ningú no ha presentat cap reclamació. 

I és que l'aigua, des de la nit dels temps, ha estat venerada com a font de 
vida i regeneradora de l'energia vital. 
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Els primers homes que van poblar el nostre planeta buscaven les coves ben 
a recer; tanmateix, la seva ubicació està sovint a la vista de punts d'aigua. Però 
en les troballes arqueològiques no se 'ns demostra que l'home de l'edat de 
pedra utilitzés l'aigua per les seves virtuts guaridores. 

Del que sí que tenim certesa és que a l'època dels romans l'aigua agafa una 
importància cabda l. S'erigeixen termes de valor soc ial elevat i que ens 
demostren que ells ja havien comprovat que l'aigua podia retornar a la persona 
la seva forma física , combinant l'aigua freda amb l'aigua calenta i les zones de 
repòs. Aquest tipus de plantejament ha arribat intacte fins a nosaltres, i avui 
encara s'utilitza en molts llocs (Escandinàvia, Europa Central, Andorra) de la 
mateixa manera. 

En èpoques més avançades , cap al Renaixement, apareix la figura de la 
"font de l'eterna joventut", en les aigües de la qual només calia submergir-se per 
sortir-ne rejoven it. Aquesta manera de fe r també ha tingut continuïtat i ha arribat 
fins a casa nostra: és el cas dels balnearis i els banys terapèutics , que van tenir 
una forta demanda durant tot el segle XIX i començament del XX i que en els 
països de l'antiga Europa de l'est s'ha utilitzat fins a hores d'ara al lloc de la 
medicació postoperatòria. 

En civilitzacions més allunyades de la nostra com la de Chavín , l'àrab o la 
hindú, també l'aigua hi és ben present i en totes el les el repte de la conducció i 
la canal ització de l'aigua està a bastament superat. En totes elles se ce lebren 
ritus de purificació en els quals hi és present l'aigua. 

En aquesta versió de la història, l'a igua és el fil conductor i l'element de
finidor del context econòmic dels països. L'aigua propicia la creació d'indústries 
lligades a ell a directament (plantes embotelladores , productes de bellesa 
derivats de l'aigua termal) o indirectament (tèxtil , mineria ... ), agricultura rica 
variada, i lleure . I és que des de l'aigua freda apta per beure , regar i banyar-se , 
fins al vapor d'aigua purificadora i medicinal , hi ha una gradació ben diferent de 
temperatures i components minerals units a I'H20 que ofereixen múltiples 
opcions a les zones on bro llen. 

Segons la quantitat del doll i la seva temperatura , es podrà donar aigua 
calenta sanitària a tota la població o als serveis públics. 

Però centrant-nos a casa nostra, i si fem cas de la llegenda, aquesta ens diu 
que les aigües termals d'Escaldes van ser descobertes per un pescador que 
anava a pescar al Madriu i s'adonà que en un indret precís la neu no hi quedava 
mai. Encuriosit per aquest fet, va vo ler comprovar qu ina n'era la causa, i veient 
que el terra era calent, va cavar un pou i així va obrir la primera deu d'aigua 
termal. Referint-nos a la història i a les troballes de destrals de pedra que ha fet 
l'arqueo logia, comprovem que en època prehistòrica hi havia assentaments 
humans en la zona propera a les fonts d'aigua termal i tal vegada a causa 
d'elles . Però foren els romans els qui començaren a fer-ne nomenada aportant 
així al territori on situaren el seu campament el seu nom definitiu "Calidae", d'on 
ha sortit el mot Escaldes. 
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Del temps dels romans cap aquí ha plogut molt i amb aquesta pluja s'ha 
constituït molta aigua termal. Aquesta brol lava sobretot cap al Madriu i quedava 
totalment desaprofitada fins que es van instal ·lar al poble els teixidors i paraires, 
que el 1604 ja van redactar els estatuts del gremi. "En las Escaldas se troban 
deu, 6 dotse nocs o batans per enfortir lo drap ab l'aygua calenta y sulfurea", 
ens diu el provicari d'Anyós en el seu llibre Relació sobre la Vall d'Andorra del 
1838. I en el mateix llibre conta que "tot lo peu de la muntanya en que està 
edificat lo poble de Las Escaldas brolla de aigua sulfurea y si troban varias fons 
abundans de una calor ecsessiu bones per veurer y per banys sulfureos, be que 
no hi ha comoditat per banyar-se y los que hi van han de valerse de bogaders, 
de pasteras, ò de la banyera de llauna que lloga lo petit Canturri". 

Aquesta mancança es va resoldre l'any 1852 quan es va construir el primer 
balneari , "més tard , varen col ·locar-se dues banyeres de marbre en la casa dita 
allavors de Prat, que són les que existeixen en l'expressada casa, coneguda 
avui ab el nom de balneari Francisco Pla, situada en la plaça tocant al pont y 
banyant ses parets en el mateix riu. Altres dues cases compten ab un parell de 
banyeres cada una ont a la bona de Déu poden els banyistes remullar-se a llur 
pler y curar-se o emmalaltir-se més. Perquè la direcció facultativa manca en Les 
Escaldes". 

La situació que ens planteja en S. Armet i Ricart el 1906 a Les Valls 
d'Andorra, del Segre a I'Ariège es manté fins ben entrat el nostre segle. Però si 
bé ha millorat la infraestructura (avui són 18, dels 54 hotels de la parròquia, que 
tenen aigua termal) , aquesta continua essent d'ús a lliure criteri del client. Un 
sol hotel ofereix a part sessions de tractament controlades mèdicament. 

L'altre ús d'aquesta aigua combinada amb l'aigua freda a l'estil de les 
termes romanes es fa en el centre termolúdic Caldea. Precisament per aquesta 
concepció lúdica, no proposa tractament mèdic i basa el seu plantejament en la 
fórmula romana de la revitalització . Aquest sistema de lliure ús contrasta 
fortament amb el plantejament balneari pel seguiment mèdic, però també pel 
temps . Una cura termal completa requereix un mínim de 21 dies. Vist que 
aquesta llarga durada en una societat on es disposa de poc temps ha provocat 
una forta davallada de la demanda, la FITEC (Federació internacional del 
termalisme i climatisme) s'està plantejant noves propostes de cures de menys 
durada i repetides en el transcurs de l'any. 

Pel que fa a l'aigua calenta sanitària, actualment la xarxa de tub epoxy amb 
aïllament tèrmic és de 3.015 m. Això vol dir que dels 4.200 caps de casa de la 
parròquia, 547 podrien disposar d'aquest servei , al qual hi ha 116 abonats. 

Si es volgués donar aquest servei a tota la parròquia , caldria fer 
aproximadament 24 .000 m més de xarxa i afegir unes cinc subestacions 
distribuïdores amb els seus respectius dipòsits. Això podria plantejar dos 
problemes, un de quantitat d'aigua (els 65 m3 per hora no serien suficients per 
abastir tota la població) . L'altre seria la dificultat de mantenir la temperatura en 
una xarxa tan llarga. 
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Una possibilitat més d'explotació seria la creació d'un centre mèdic en què la 
cura termal , unida amb altres medicines alternatives compatibles a les qualitats 
de l'aigua, es pogués oferir en el ventall hospitalari . 

La possibilitat que amb l'a igua d'Escaldes es pogués generar energia 
elèctrica és remota, ja que caldria una temperatura més elevada que els 70 ac. 

Ara per ara, les possibilitats de diversificar els usos que s'han donat a l'aigua 
termal a casa nostra fins avui són escassos. Però tal vegada en puguin sorgir 
de nous que avui encara ningú no ha suggerit. En tot cas, seria interessant que 
amb ella poguéssim mantenir desgelats els nostres carres durant l'hivern. Algú 
té la clau? 
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Política i medi 
ambient 

Q 
uan l'Antoni Pol em va convidar a participar en aquesta Diada -invitació 
que aprofito per agrair-li , tant a ell com a la SAC- em va parlar d'una 
Diada dedicada al medi ambient. 

En aquells moments, i abans de tenir decidit en quin tema em centraria, em 
va demanar un títol per encapçalar la meva intervenció. Sembla estrany com pot 
arribar a ser difícil de posar títols. Així que, a falta d'una opció millor, em vaig 
decantar per aquest, Política i medi ambient, un títol que per ample i vague em 
deixava oberta la porta a diversos enfocaments. Tot i això, no se m'escapa que 
un títol així pot resultar pretensiós, i aprofito l'avinentesa per excusar-nos, el títol 
i jo. Així que, política i medi ambient s'han d'entendre més com a paraules clau , 
com a coordenades on moure'ns, que no pas com l'encapçalament d'un treball 
de tesi. 

Al final , el tema concret d'aquesta 11 a Diada andorrana a la UCE és el 
d'Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals, un tema que a aquestes altures 
del dia ens ha permès conèixer un grapat de valuoses opinions sobre un ventall 
ben ampli d'aspectes. 

Tal com hem pogut escoltar, s'han tractat temes de caràcter més específic, 
juntament amb altres de més genèrics. La meva intervenció s'inclou en aquest 
últim paquet i no pretén altra cosa que apuntar una sèrie de reflexions generals 
des de la perspectiva d'una militància i una activitat pol ítiques. 

Entrant en matèria, i deixant de banda les moltes definicions que s'han fet de 
la pol ítica, sembla clar que -igual que a la vida- qualsevol teoria, qualsevol 
proposta, qualsevol actuació té , sobretot en la política efectiva, un alt component 
de compromís , entès el terme compromís en la seva accepció de pacte , de 
transacció, de recerca d'un determinat equilibri entre contraris . Compromís entre 
llibertat i ordre , compromís entre vessant econòmica i vessant social , compromís 
entre llibertat i igualtat. .. 
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Cap teoria política, cap ideologia, ni les més maximalistes, s'escapen d'a
questa necessitat de compromís, tot i que evidentment -i això fa la diferència-, 
aquests compromisos es poden resoldre de maneres diferents i fins i tot 
oposades segons on posi l'accent cada model. 

El medi ambient constitueix un element nou , si més no per comparació, 
recentment incorporat dins aquesta bateria de compromisos que defineixen una 
política. 

La identificació del medi ambient com a entitat amb significació política és un 
fenomen modern. De fet, el mateix concepte de medi ambient, en la seva lec
tura actual -la que es desprèn de les aportacions científiques de l'ecologia- no 
passa dels cent anys d'existència. Es tracta, doncs, d'un concepte pròpiament 
del segle XX, tot i arrelar en els treballs científics de les darreries del XIX. 

No és fins als anys seixanta i setanta -el maig del 68 i Berkeley són dues 
fites a assenyalar- que el medi ambient penetra en el debat polític amb una 
certa contundència i especificitat. I ho fa des de la marginalitat dels grups i els 
col ·lectius ecologistes que , entre les múltiples contestacions de l'època, 
denuncien un sistema i unes institucions polítiques, partits de tots els colors 
inclosos, que coincideixen en una consideració gairebé nul ·la dels aspectes 
ambientals . És clar que al voltant d'aquest nucli de denúncia ambientalista 
existeix un cert corpus doctrinal que abasta aspectes com l'antiautoritarisme i 
altres , però no crec que sigui simplificar gaire si situem la preocupació 
mediambiental com el leitmotiv i punt de referència d'aquests col ·lectius. 

Vist en la distància d'aquests trenta anys, el camí recorregut sembla es
pectacular. Aquells primers ecologistes, titllats de fanàtics , d'utòpics - en el seu 
vessant més pejoratiu- de reaccionaris i altres "desqual ificatius", ara, trenta 
anys després, integren ONG respectables i amb un pes gens menyspreable, 
fins al punt de ser convidats obligats en qualsevol cimera internacional. Els 
partits verds han entrat als parlaments i l'ecologia s'ha convertit en una moda 
benpensant capaç de generar un volum de negoci impressionant. 

Abans parlava de la política com a compromís. L'aparició del medi ambient 
en la seva dimensió política l'incorpora automàticament a aquesta dinàmica 
d'equilibris i compromisos. 

Tanmateix, tot i aquest salt endavant que comentava, la incorporació del 
medi en el debat polític no ha estat , ni continua essent, gens fàcil -ben al 
contrari- i, al costat de temes clàssics com l'economia, el benestar social i, més 
genèricament, el desenvolupament, la sensibilitat ecològica ha resultat sempre 
un company de viatge força incòmode. 

Per al sistema i sense distinció de dretes ni d'esquerres -per a aquells que 
encara creiem en aquests conceptes-, les exigències mediambientals han 
resultat sempre molt difícils d'acceptar o, si més no, fortament problemàtiques 
per la seva contradicció amb els resultats econòmics i el desenvolupament i per 
la seva presumpta hipoteca dels avenços socials. Tot i que l'esquerra ha estat 
tradicionalment més sensible als problemes ambientals , no podem oblidar que 
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el menysteniment del medi als països del bloc de l'est va ser tant o més 
important que al món occidental. 

Ara bé, la progressiva assumpció de les tesis ecologistes per part d'amplis 
sectors de la població ha anat portant -democràcia i eleccions obliguen- els 
diferents partits a incorporar un cert missatge verd en el seu programari polític, 
un missatge tebi que, tot sigui dit, la major part de les vegades sol quedar en 
evidència. 

Tot i això , sembla definitivament establerta la incorporació del medi en 
aquest joc de compromisos a què m'estic referint . Avui en dia, resulta 
impensable -almenys en les democràcies occidentals- una política econòmica i 
de desenvolupament que en els seus aspectes formals no prengui en 
consideració aquests condicionants mediambientals. Tanmateix, no cal sinó 
seguir les cimeres sobre el tema per adonar-se que, en aquest joc de 
compromisos, el medi ambient viatja sempre al vagó de cua i que, a l'hora de la 
veritat, es mou més en el terreny de la imatge que en el de la realitat dels fets. 

O sigui , que aquell panorama tant idíl ·lic que havia apuntat abans en 
qualificar l'evolució d'aquests darrers anys com a espectacular, és un panorama 
una mica fictici , amb uns fonaments prou febles. 

Andorra, evidentment, no és una excepció . Tot i que és indubtable que 
aquesta sensibilitat ambiental ha acabat per fer-se un forat en la nostra societat, 
ho ha fet tard i empesa, com arreu , per la pròpia dinàmica social. Les instàncies 
polítiques, com arreu, també han anat sempre a remolc i, sovint, amb el major 
escepticisme si no a contracor. 

És il -lustrativa en aquest sentit l'anècdota que en aparèixer el partit on milito, 
IDN , amb un programa que introduïa propostes sobre el medi ambient, la 
reacció generalitzada en el món polític va ser la de titllar-nos, en el seu aspecte 
més reduccionista, de partit ecologista, donant per descomptat -i parlo del 
1992- que un partit amb preocupacions ambientals sols podia tractar-se d'un 
partit verd, amb l'afegit, que es pressuposa, de partit amb vocació minoritària i 
testimonial. 

Avui ens trobem, aquí a la Diada, amb un conjunt de ponències al voltant de 
l'aprofitament dels recursos naturals, la qual cosa ja significa un cert canvi en el 
tarannà del nostre país en relació amb el tema. 

Sembla general , almenys per als qui hem coincidit en aquesta jornada, una 
nova visió del medi , una preocupació pel que significa com a actiu a conservar i 
potenciar i una posició que s'allunya d'aquell tòpic del medi com a fre al 
desenvolupament (tot i que, afegeixo, el medi sí que és i sí que ha de ser un fre 
per als models diguem-ne depredadors de desenvolupament). 

Aquest canvi d'òptica, que personalment m'omple de satisfacció , quan se 
situa en el pla estrictament polític, pren una altra perspectiva i exigeix una sèrie 
de consideracions. 

Què significa o què pot significar "aprofitament de recursos naturals"? Entre 
les ponències que hem pogut escoltar, algunes s'han referit a aspectes més 
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vinculats a la salut o de caire científic - millores en la qualitat de l'aigua, 
biodiversitat, etc.- i altres a aspectes mes econòmics o de gestió -aprofitament 
d'aigües termals, turisme, etc.- en el sentit de fer més rendible el patrimoni 
natural de què disposem. No cal dir que qualsevol de les dues línies té contin
guts indubtablement positius, indiscutibles, diria, en el cas dels aspectes més 
lligats a l'àmbit de la salut i el benestar. 

Ara bé, aquest "descobriment de la natura" presenta una sèrie de perills si la 
reflexió i la decisió política que necessàriament l'han d'acompanyar no se situen 
en unes coordenades correctes. 

No es tracta, al meu entendre, ni de sacralitzar el medi a l'extrem de col ·lo
car-lo dins una urna de vidre , ni d'atorgar una benedicció acrítica a qualsevol 
activitat de caire ambiental pel sol fet de ser-ho. Es tracta, penso, d'aplicar un 
enfocament global a qualsevol forma d'actuació i d'analitzar amb rigor les 
repercussions que se'n poden derivar. 

No cal dir, per això he parlat d'indiscutibilitat en certes àrees, que qualsevol 
actuació en el sentit de millorar la qualitat de les aigües, de solucionar el tema 
dels residus, i altres d'aquest tipus, ha de resultar benvinguda. Altres aspectes, 
però, com poden ser l'aprofitament pròpiament dit de recursos -forestals , 
agrícoles, d'oci , etc.-, exigeixen una presa de posició política, una previsió i una 
reflexió per no repetir en aquest camp el desgavell que hem viscut en altres 
(creixement desordenat, falta de planificació i avaluació d'impactes, etc.). 

Em dol haver de dir que per a una bona part de la classe política del nostre 
país, el terme medi ambient té una significació absolutament secundària, que 
en molts dels casos es limita als aspectes més superficia ls del tema (les 
qüestions estètiques, per exemple). I no ho dic gratuïtament: és una constatació 
a l'abast de qualsevol persona mínimament informada. 

Em dol haver de dir, també, que la visió del medi ambient de molts dels 
nostres polítics i poders fàctics -dels nostres i dels altres, això és general-, es 
troba absolutament mediatitzada per uns interessos molt consolidats que 
converteixen qualsevol intent de política ambiental en una utopia o en un pedaç. 

No dubto de la voluntat general de resoldre aspectes de repercussió 
immediata com poden ser la qualitat de les aigües o la gestió dels residus, i la 
prova n'és les actuacions que s'estan duent des del govern en aquestes 
qüestions. Dubto, però, que aquesta voluntat sigui la mateixa quan ens referim 
a altres aspectes més lligats a interessos econòmics com poden ser 
l'ordenament del territori i la definició d'usos del sòl, la internalització de costos 
ambientals o el model de desenvolupament i la seva sostenibilitat, per citar-ne 
alguns dels més rellevants . 

Em sembla important fer aquestes reflexions pel fet que , primer , 
l'aprofitament dels recursos naturals pot teni r lectures i resultats molt diversos 
segons com es vulgui resoldre políticament el compromís mediambiental; i, 
segon, perquè res no em fa creure que no tornarem a caure en els errors que 
abans comentava. 
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No vull situar-me de cap manera en una posició conservacionista a ultrança 
que negui qualsevol intervenció sobre el medi. Per a bé o per a mal , estem 
condemnats a interaccionar amb el medi -nosaltres també som medi- i se'm fa 
impensable que aquesta pugui ser l'alternativa. En tot cas, jo no hi crec. 

A l'altre extrem ens trobem -i ho considero igualment inviable i pervers
l'enfocament de tractar el medi com un recurs inesgotable susceptible de ser 
explotat exhaustivament al recer d'un mercat "verd" cada cop més important. I 
no pretenc fer retòrica, sinó sotmetre a consideració, només, una temptació 
real , avui que parlem de diversificar i reconduir la nostra economia. 

Penso, doncs, que és imprescindible trobar un punt d'equilibri , un compro
mís, entre l'aprofitament dels recursos i el respecte de l'entorn , un compromís 
entre els factors econòmics i els factors ecològics. 

No cal anar gaire lluny per trobar un referent en aquest sentit: la nostra 
Constitució, en el seu article 31 , ho expressa ben clarament: "És funció de 
l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals amb 
la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir 
per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, 
l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones". 

Vet aquí la filosofia , una filosofia que per obra de la Constitució té , a 
Andorra, força de llei. 

I quin pot ser el mecanisme que faci possible aquest compromís, aquest 
equilibri entre factors econòmics i factors ecològics? 

Abans, i de passada, he fet menció d'un concepte que, al meu entendre, és 
el concepte clau : la sostenibilitat. Tot i que es tracta d'un terme molt erosionat 
per un ús a vegades equívoc -sovint es confon sostingut i sostenible , dos 
conceptes gairebé antagònics-, el desenvolupament sostenible sembla l'única 
via per encarar l'aprofitament dels recursos naturals amb unes mínimes 
garanties, tant en l'aspecte ètic -els drets de les generacions futures, que recull 
la Constitució- com en l'aspecte socioeconòmic. 

Es tracta, en la simplificació que ens imposa el temps, d'integrar la protecció 
del medi ambient en el model de desenvolupament econòmic, de manera que 
"la satisfacció de les necessitats actuals no comprometi la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats", en paraules de 
la Comissió mundial sobre medi ambient i desenvolupament, Informe Brund
tland, de 1987. 

Aquest és el repte i aquest ha de ser l'objectiu . 

Vicenç Alay i Ferrer 
Químic, conseller general, exmembre de 

la comissió parlamentària de Sanitat i Medi ambient 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals 199 



Plans alternatius 
per al futur 
de I' agricultura 
andorrana 

A ndorra és una zona de muntanya. Es caracteritza, doncs, per tenir un 
clima dur , elevades altituds i forts pendents , i un entorn físic ric en 
recursos naturals , amb aigua abundant, boscos extensos i paratges 

d'extraordinària bellesa però de difícil accés i costós aprofitament, la qual cosa 
explica la progressiva pèrdua del sector primari vers el sector serveis . Les 
característiques socioeconòmiques fan que l'activitat agrícola sigui poc im
portant, ja que la població que s'hi dedica és poca i molta gent treballa en 
l'agricultura a temps parcial. 

Els agricultors i els ramaders de muntanya no sols exerceixen una activitat 
econòmica, sinó que contribueixen al manteniment de l'entorn amb la seva 
permanència en el sector. Així, per exemple, pel que fa al paisatge , mantenen 
en bon estat els marges i eviten el deteriorament del patrimoni artístic i natural. 

Cal portar a terme una política que contribueixi a conservar la natura . 
L'agricultura té un paper fonamental com a protectora de la natura i del medi 
ambient. Tot això ens porta a reflexionar: l'agricultura d'Andorra ha d'evo
lucionar (aquesta és una època de canvi) per potenciar iniciatives innovadores 
que imprimeixin en el sector el dinamisme que requereix per desenvolupar-se. 

Des del govern volem potenciar el desenvolupament social i econòmic de 
l'agricultura i de la ramaderia , i per això estem treballant en l'elaboració d'un 
projecte de llei que estableixi un règim jurídic per a l'agricultura i la ramaderia. 

Concretament, les estratègies a seguir són les següents: 
• Fomentar una explotació de les terres agrícoles compatible amb la 

protecció i la millora del medi ambient, de l'espai natural , del paisatge, dels 
recursos naturals , dels sòls i de la biodiversitat genètica. 

• Promoure l'explotació de les terres agrícoles allà on el manteniment sigui 
necessari , regular les actuacions dirigides a pal ·liar els efectes de l'erorosió i 
la contaminació i afavorir la conservació i la protecció de la coberta vegetal. 
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• Salvaguardar l'agricultura i la ramaderia co m a sector productiu de 
l'economia del país . 

• Incrementar la diversificació amb la introducció de noves tècniques i conreus. 
• Preservar el patrimoni rural, cultural i arquitectònic existent. 

És per això que cal prendre mesures per: 
• Fomentar la utilització de pràctiques de producció agrícola que 

disminueixin els efectes contaminants de l'agricultura. 
• Fomentar una extensificació beneficiosa per al medi ambient de les 

produccions vegetals i de la ramaderia. 
• Fomentar i promoure l'agricultura biològica i l'agricultura integrada. 
• Afavorir la formació dels agricultors en matèria de noves tecnologies i 

pràctiques agrícoles i de gestió de les explotacions per tal de millorar les 
estructures agràries. 

• Fomentar l'associacionisme agrari tant per a la producció com per a la 
transformació i la comercialització de productes. 

• Promoure i afavorir la producció de qualitat i la transformació de productes 
agroalimentaris. 

• Promoure les activitats de turisme rural que afavoreixin la conservació del 
patrimoni rural arquitectònic i cultural existent , i totes aquelles activitats 
turístiques que utilitzin com a recurs el medi rural. És per això que es 
poden desenvolupar projectes per apropar les explotacions agrícoles al 
turisme, com ara turisme rural o circuits de natura. Amb el turisme rural es 
podrien millorar els ingressos i la viabilitat d'algunes explotacions, i a més 
s'aconseguiria diversificar l'activitat, proporcionar nous llocs de treball , 
conservar el patrimoni cultural i arquitectònic i ampliar l'oferta turística. I 
aquests objectius es podrien complir amb una activitat respectuosa amb el 
medi ambient. 

En el projecte de llei , reservem un apartat a les subvencions i als ajuts a 
l'agricultura i a la ramaderia. Són ajuts que aniran dirigits a la ramaderia , a les 
inversions per a plans de millora, a l'orientació de la producció, a la primera 
instal·lació, a la conservació del medi i a la millora de les estructures agràries. 
Ajuts necessaris per protegir i revitalitzar el nostre sector primari , i més en un 
país com Andorra , on aquest medi continua essent una de les primeres 
reserves de l'economia i un dels principals atractius per al turisme. 

Anàlisi de les diferents branques d'aquest sector: 

• Ramaderia 
Andorra, com totes les comarques dels Pirineus, té una tradició pastoral que 

ha estat tradicionalment unida a les activitats agrícoles. Les terres de conreu 
són escasses i sovint difícils de cultivar; per causa de l'a lçada, el clima i el pen-
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dent no sempre hi són possibles alguns conreus, i cal fer treballs d'adequació 
per establir-hi camps conreables . 

La vocació eminentment turística d'Andorra obliga a protegir i conservar tot 
el patrimoni natural. La presència del bestiar a les muntanyes és un element im
prescindible: es tracta d'un element integrat en el paisatge que té una funció 
estabilitzadora, i aquest fet porta a la necessitat de fer un aprofitament racional 
de les pastures. 

A Andorra, qualsevol solució que persegueixi mantenir l'activitat ramadera 
amb un equilibri entre la cabana i la superfície emprada comporta la intervenció 
de les entitats públiques mitjançant subvencions o ajudes, ja que la rendibilitat 
de la ramaderia és baixa. Per aquesta raó, cal promoure la ramaderia i acon
seguir els efectius ramaders necessaris per poder fer un aprofitament racional 
de les pastures comunals. 

Actualment , la cabana ramadera d'Andorra es compon dels efectius 
següents : 1.500 caps de bestiar boví, 1.000 caps de bestiar equí, 2.400 caps de 
bestiar oví i 500 caps de bestiar cabrum. 

• La marca de qualitat en la producció de carn de vedella 
Andorra té una predisposició innata per a la cria de vaques de pastura; 

disposa d'abundants prats naturals i pastures de muntanya aprofitables 
directament per al bestiar, i els vedells hi neixen i són alletats directament per la 
seva mare. La riquesa alimentària de la llet natural , la gran qualitat de l'herba i 
l'ambient sa de les muntanyes asseguren un bon creixement dels vedells i 
l'absència de malalties, és a dir, un marc ideal per a la producció de carn de 
qualitat i una de les alternatives de la ramaderia andorrana. 

La pèrdua de confiança del consumidor en la salubritat de la carn ha originat 
noves línies de treball encaminades a la millora i a la protecció de la qualitat 
d'aquest producte. 

S'està treballant en la creació d'una societat, Ramaders d'Andorra SA, amb 
la idea de diferenciar i prestigiar davant del consumidor la carn de qualitat 
produïda pels ramaders del país. 

S'han d'establir les bases per tal de garantir tot el procés, des del naixement 
del vedell fins que la carn arribi al consumidor. És per això que el govern s'ha 
implicat en la creació d'aquesta societat com a soci promotor i exercirà els 
controls per arribar a la creació d'una marca de qualitat. 

• Tabac 
Avui la producció agrícola està basada quasi exclusivament en el cultiu del 

tabac, sobretot perquè fins ara ha proporcionat una rendibilitat molt superior a la 
d'altres cultius , gràcies a l'existència d'un acord entre colliters i fabricants que 
va donar lloc a la signatura d'un contracte . Aquest assegura als pagesos la 
compra de la collita de tabac, i a més hi ha una clàusula que permet importar 
per sobre una determinada quantitat a canvi que els agricultors rebin una prima. 
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D'acord amb la qualitat i l'aspecte del tabac , n'hi ha diverses categories amb 
preu diferent. 

Tot i que no és recomanable el monocultiu , el tabac ha estat positiu per tal 
que l'activitat agrària s'hagi conservat a Andorra; la situació singular d'aquest 
cultiu ha permès la continuïtat de l'agricultura. 

Han millorat les condicions del procés d'assecat del tabac i han millorat els 
assecadors. De totes maneres, caldria millorar la qualitat del tabac, i això es pot 
aconseguir utilitzant tècniques agrícoles correctes. 

Tot i que, darrerament, el tabac produït a Andorra s'exporta, caldria potser 
trobar-hi altres usos. Així , per exemple, la nicotina és l'únic insecticida vegetal 
existent; el gra del tabac es pot utilitzar per a vernís i pintura, i el tabac també 
es pot utilitzar per tractar la fusta i com a medecina veterinària per raó de les 
propietats insecticides i antiparasitàries. 

• Patates 
És un cultiu adaptat a les terres de muntanya i és un producte de qualitat 

excel·lent. El rendiment mitjà del cultiu és de 1 O a 12 tones/ha. 
Tradicionalment, les patates eren un conreu força estès , tant les de sembra 

com les destinades al consum directe. Per recuperar aquest cultiu, caldria 
organitzar el mercat interior per obtenir un producte perfectament sa, triat i 
calibrat. 

La qualitat de la patata andorrana permetria lliurar patates de sembra a un 
preu més alt. Caldria generalitzar la compra de patates de sembra certificada . 
Aquestes serien recollides, triades , calibrades i cond icionades , i després 
lliurades com a patates de muntanya, utilitzades per a la sembra, amb label: 
l'agricultor hauria de millorar els rendiments, generalitzant la utilització d'adobs 
químics més apropiats i el reg per aspersió. 

Caldria fer un control estricte per contribuir a la millora de la qualitat i de la 
quantitat. 

• Nous conreus a introduir 
La recerca de productes agrícoles interessants per a les zones de muntanya 

no és nova. Hi ha dos grups de productes: 
• Els petits fruits 
• Les plantes medicinals i aromàtiques 

Els petits fruits 
Són tots els fruits de baia i les plantes que els produeixen. Les principals 

espècies arbustives que donen aquest tipus de fruit són la gerdera, l'esbarzer, 
el nabiu , la grosella de raïm , la grosella negra, la grosella espinosa i les 
espècies herbàcies com la maduixa i el maduixot. 

Són plantes molt ben adaptades a les condicions de muntanya i existeix un 
espai en el mercat que pot oferir preus interessants als productors . El rendiment 
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de les varietats és bo i el maneig del conreu no és difícil. Entre els incon
venients hi ha la necessitat de mà d'obra , sobretot en el moment de la re
col ·lecció, la fragilitat dels fruits i les despeses importants en la implantació del 
conreu . 

La producció de petits fruits es troba a Europa, Amèrica del Nord, Austràlia i 
Nova Zelanda, on té lloc en superfícies petites i disperses. 

Abans d'implantar el conreu , cal tenir present que cal assegurar un potencial 
de producció que permeti un marge suficient , dissenyar la dimensió de 
l'explotació d'acord amb la disponibilitat de mà d'obra, assegurar la qualitat del 
fruit, escollir un sistema de conducció de planta que faciliti la collita, esglaonar 
la producció , augmentar el marge transformant el producte a l'explotació , i 
finalment relacionar el producte i les activitats turístiques . 

El conreu de petits fruits s'adapta bé a les nostres altituds i latituds: la 
permanència sobre el terreny és de deu a quinze anys i el producte brut per 
unitat de superfície és bastant elevat. 

Plantes medicinals i aromàtiques 
El cultiu d'aquestes plantes té interès per la seva riquesa en determinats 

compostos químics , que són aprofitats principalment en farmacopea , la 
indústria alimentària i l'extracció de substàncies aromàtiques. 

Un nombre important d'espècies es poden trobar en la flora silvestre de 
muntanya. Són plantes molt ben adaptades a les condicions de muntanya; la 
seva especificitat i unes tècniques de conreu de tipus integrat o biològic són 
característiques que obren un espai al mercat. Els preus pagats per algunes 
d'aquestes plantes pot ser elevat, i cal tenir en compte també que hi ha un 
interès ecològic en el seu cultiu , que consisteix a contribuir a la salvaguarda de 
les espècies vegetals autòctones. 

El seu cultiu a Andorra és inexistent. El cultiu de les plantes medicinals no 
resulta gaire difícil , tot i que el conreu i la collita no estan suficientment 
mecanitzats i necessiten molta mà d'obra. Cal cultivar les espècies autòctones, 
perquè estan més ben adaptades al medi . 

Les característiques orogràfiques i microclimàtiques del país són bones per 
a la producció d'aquest tipus de plantes. D'altra banda, el mercat europeu està 
patint cada cop més la competència de les importacions de baixa qualitat, amb 
preus atractius a causa del baix cost de la mà d'obra. 

Hi ha d'haver una certa diversificació d'aquestes plantes, amb un predomini 
de les que s'adapten bé a les condicions de muntanya , per limitar la 
competència i aconseguir especialització. 

El seu conreu s'hauria de fer seguint mètodes d'agricultura ecològica i amb 
controls de qualitat per no perjudicar el medi i obtenir un producte de qualitat. 

Com que la major part dels beneficis es fan en la tran sformació i la 
comercialització, potser convindria incentivar la integració vertical per tal de fer 
participar els pagesos d'un benefici més important. 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals 205 



El conreu d'espècies aromàtiques i medicinals es podria també valorar des 
del punt de vista turístic , ja que s'incrementaria la diversitat de paisatge i es 
potenciaria l'interès del producte a través de visites guiades. 

Aquests dos conreus poden ser introduïts com a alternativa, però en poques 
explotacions. 

Productes artesanals 
És una activitat complementària de l'agricultura i una línia de diversificació; 

en general es requereixen infraestructures mínimes i tenen l'avantatge que el 
temps de dedicació és emmotllable a les altres activitats agràries. A més a més, 
cal afegir que permet la conservació de valors culturals. 

Es pot desenvolupar l'artesania alimentària, que consisteix en l'elaboració 
de conserves , mel , formatges , condiments i elaborats carnis, i l'artesania 
relacionada amb els oficis locals del passat. 

Noguer forestal i altres espècies d'aprofitament forestal 
La fusta de noguer és una de les més valorades. El preu de la fusta de 

noguer s'ha mantingut entre dos i quatre vegades més alt que el preu de la 
fusta de roure . El noguer pot plantar-se en petits grups, s'adapta fàcilment a 
petites superfícies (feixes, bancals) i hi ha una demanda important de fusta de 
noguer i de cirerer. Són espècies adaptables a la muntanya i tenen un valor 
afegit paisatgístic important. 

Les tècniques de selecció actual permeten escurçar el torn de fusta amb 
l'obtenció d'híbrids: en bones condicions, es pot obtenir 1 metre cúbic de fusta 
en 30-40 anys. La producció d'aq uestes espècies contribueix al desen
volupament d'una agricultura no alimentària i es tracta, doncs, d'un conreu d'ús 
industrial. 

Per acabar, cal dir que des del govern s'està fent un gran esforç per afrontar 
amb garanties d'èxit el futur de la pagesia del nostre país ; és per això que 
esperem una resposta positiva per part dels altres grups polítics , de l'Associació 
de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra i de totes les entitats que 
d'alguna manera estan afectades i interessades en aquest sector. 
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Aquests nostres béns 
tan preuats ... 

S i fos historiador, m'agradaria fer un repàs del paper tan important que 
han tingut al llarg dels anys els recursos naturals per a la supervivència, 
tant dels nostres avantpassats com del nostre Estat com a tal. Només cal 

donar un cop d'ull als nostres llegats per veure que el ferro havia estat a la base 
d'una indústria de muntanya que poava la seva energia del carbó vegetal que 
produïen tants llocs de les nostres valls amb les mans de l'home . Recordo 
encara les restes de les nombroses carboneres esteses tot al llarg de la 
geografia de la parròquia d'Encamp, sempre a prop dels llocs on el bosc era 
abundant . Això , per cert , va provocar arreu una desforestació important i 
alarmant , que sense pensar en preceptes ecològics , havia creat un cert 
desequilibri preocupant. No sols avui la mà de l'home és devastadora. Com us 
deia, aquest mineral de ferro , estès una mica per tot el Pirineu , va tenir al nostre 
país un paper molt important. Van ser moltes les forges que van donar vida a 
aquesta petita indústria, que no va ser desbancada fins molt entrat el segle XIX. 
La fabricació d'objectes de ferro molt diversos va ser a la base d'aquesta època 
tan fructuosa per a les nostres valls ; fins i tot era corrent la fabricació d'armes 
de foc. 

La industrialització moderna va desplaçar la nostra petita indústria de 
muntanya per anul ·lar-ne quasi bé l'existència. Va quedar, però , l'explotació 
dels nostres boscos, que van procurar fins ben entrat el segle XX una font 
d'ingressos molt important, sobretot als nostres comuns. Una vegada més ens 
van arribar, dictats pels representants dels coprínceps, un toc d'atenció i unes 
prohibicions pel mal ús que s'estava fent de la massa forestal, que si bé ja 
s'havia recuperat de l'època anterior, va quedar tan malmesa que, en segons 
quins llocs, les tales dutes a terme de manera incontrolada feien perillar el 
terreny, que les pluges arrasaven d'una manera desmesurada. Els boscos, 
avui , no sols han recuperat tots els espais que ocupaven abans, sinó que la 
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massa forestal es més extensa i els arbres avancen fins als límits dels nostres 
pobles . Cal dir també que l'arribada al país d'altres energies ha fet que la fusta 
com a material de combustió per a les llars hagi perdut tot el protagonisme que 
tenia just abans de la segona guerra mundial. Avui , el bosc com a bé natural 
lligat a les nostres muntanyes esdevé lloc d'oci , paradís de tranquil·litat i 
producte natural propi , del qual podem gaudir i oferir-ne als nostres visitants 
tota la bellesa que conté. 

Però si tenim un bé natural no subjecte a cap altra limitació que la pròpia 
natura, aquest és l'aigua. L'aigua en formes i estats diversos. Aquest es el 
nostre bé més pre uat . Sense ella la vida desapareix . Amb aquesta sola 
afirmació podem entendre com és d'immensa la nostra riquesa. Aquesta ens 
dóna vida a nosaltres i a tot el nostre entorn . 

I no tan sols n'extraiem aquestes primeres necessitats, sinó que ens porta 
part de l'energia que consumim , gràcies a la seva força transformadora en 
electricitat i que, desgraciadament, no està totalment explotada. 

Però quan l'aprofitament de l'a igua obté un màxim rendiment és quan es 
transforma en neu . Avui per avui , tenim la major concentració de pistes d'esquí 
dels Pirineus. La magnitud d'instal ·lacions que avui oferim fan que el producte 
"neu Andorra" tingui un atractiu per a un potencial de visitants cada dia més 
important . Aquesta neu , que ens ha fet suportar tants hiverns rigorosos , ha 
aportat al nostre país la riquesa, amb la vinguda cada dia de més esquiadors a 
la recerca de la neu ideal , en un clima òptim. Aquest és el nostre producte 
estrella, que no està alterat i el cost del qual per a nosaltres és zero. Aquest 
producte no ha necessitat mai llicències, ni ha suportat les diferents inflacions o 
canvis de moneda. Aquest és el nostre producte nacional , tal com l'hem rebut 
de la naturalesa; aquest és el producte que fa que Andorra pugui tenir sempre 
alguna cosa per oferir, que no depèn de ningú més, sinó del propi país. I això es 
el que més hem de cuidar. 

Penso que les administracions han fet i continuen fent apostes serioses , 
perquè les repercussions econòmiques són innombrables. Al seu entorn es 
desenvolupa tota una economia en els diferents sectors , com els serveis 
d'hoteleria, de restauració, d'oci, però també el sector de la construcció i altres. 

Evidentment aquest potencial turístic esdevé també client de l'ampli sector 
comercial que s'ha creat al llarg dels anys i l'un a l'altre es complementen. 

Després de la seva jornada a les pistes , l'esquiador és llaminer de poder 
trobar un aparador amb la gran oferta de productes importats que presenten les 
nostres avingudes. Crec que també gràcies a la neu donem i podem donar la 
imatge d'un país que sap desenvolupar-se malgrat les seves limitacions i les 
seves rigoroses condicions climàtiques . 

Però mirant sempre cap a l'aprofitament dels nostres recursos naturals, no 
podem passar per alt el gran partit que s'ha sabut treure de l'aigua calenta, i 
concretament com Caldea s'ha transformat en un indret de visita obligada per 
als nostres visitants. Cal , de passada, felicitar la corporació escaldenca que al 
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seu dia va fer una aposta tan arriscada i que tant aporta al país . Segurament en 
aquest camp encara no hem tocat fons i hi ha altres iniciatives que poden 
continuar potenciant aquest sector que encara té més futur. 

Tot això, però, demana sempre una preservació del medi ambient, que no 
pot pagar tot sol el preu del progrés econòmic; ha de prevaler una bona 
harmonia per combinar tots dos aspectes. 

Andorra ha d'encarar el seu futur cap a una societat de serveis ; el país ha 
de vendre el seu producte, allò que té. I allò que té és tots els seus paisatges, 
tota la seva natura, i la seva gent ha de saber aprofitar aquests recursos propis 
per poder vendre el seu encant sense que els nostres veïns ens hi imposin ni 
limitacions ni taxes . 

Si amb els nostres recursos humans sabem combinar aquests recursos 
naturals farem d'Andorra un país més pròsper, un país en el qual puguem 
trobar seguretat, on hi farà bo viure , i aquest és un producte original "made in 
Andorra". 

Jordi Torres i Alís 
Conseller general, president de la comissió 

parlamentària de Sanitat i Medi Ambient 
i president del grup parlamentari d'AND 
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Cloenda 
Angels Mach i Buch 

A bans de donar per acabada aquesta 11 a Diada andorrana a la Universitat 
Catalana d'Estiu , voldríem entrar a la recta final de la jornada manifestant 

el nostre agraïment a les persones i les entitats que fan possible aquesta Diada 
i la seva difusió escrita. 

En primer lloc, volem agrair la confiança que un any més ens ha renovat 
Banc Agrícol i Comercial d'Andorra, que amb el seu patrocini permet aquest 
aprofundiment en un tema d'una actualitat tan candent i que enguany es veurà 
complementat amb un suport logístic per tal de fer arribar un resum traduït a 
l'anglès d'aquesta Diada a la xarxa d'entitats culturals Culturelink, amb seu a 
Zagreb i d'abast mundial. 

També volem agrair al govern el seu ajut anual a la nostra entitat, que desti
nem íntegrament a la publicació de les ponències d'aquesta Diada i que espe
rem poder presentar-vos al més aviat possible. I també, en nom de la UCE, de 
la Fundació de la qual formem part, l'ajut que fa arribar a la tresoreria de la UCE 
per al desenvolupament de la universitat. 

Les nostres més sinceres gràcies als ponents que s'han desplaçat fins a 
Prada de Conflent per posar-nos al dia amb la seva valuosa informació, perme
tent al mateix temps un intens debat, llarg i fructífer, amb el públic assistent, a 
qui també agraïm la seva assistència. Les 27 intervencions al debat del matí i 
les 24 entre preguntes, respostes i comentaris en el de la tarda, donen fe de 
l'interès per la reflexió en aquesta jornada, que s'ha hagut de cloure per haver 
exhaurit amb escreix el temps de què disposàvem i no pas per haver acabat tot 
allò que encara s'hauria volgut dir. 

Moltes gràcies també als mitjans de comunicació que transmeten aquest 
esperit de recerca de Prada als qui no s'hi han pogut desplaçar. 
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Finalment, us emplacem per a l'any vinent, que ens retrobarem aqu í, en la 
dotzena Diada andorrana. 
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Llista de participants en la Diada Andorrana 

Olga Adellach Coma Secretària d'Estat La Cortinada 

d'Agricultura/economista 

Albert Adellach Rincon Bander Escaldes-Engordany 

Vicenç Alay Ferrer Químic/veterinari Anyós/L'Aidosa 

Toni Ardite Periodista Andorra 

Josep Argelich Baró ADN Sant Julià de Lòria 

Enric Balaguer Comerciant Prada 

Joan Becat Professor Universitat de Perpinyà 

Univers Bertrana Politicòleg Perpinyà 

Conrad Blanch Fors Enginyer Canillo 

Francesc Bonet Casas Economista Encamp 

Rosa Burgos Periodista Andorra 

M. del Carme Claraluch Pellicer Professora Pineda de Mar 

Josep Maria Cabanes Dalmau Director banca Andorra 

Celina Dolsa Castel la Estudiant Ordino 

Diana Figueras Nieto Docent Escaldes 

Rosa Ferrer Obiols Consellera general Andorra la Vella 

Teresa Font Història de l'art La Seu d'Urgel l 

Eugeni Giral Economista Univ. Autònoma de 

Barcelona 

Joan Grau Navarro Enginyer Encamp 

lñaki Grau Unda Estudiant Encamp 

Montse Guitart Sala Estudiant Sant Celoni 

Josep Maria López Llaví Periodista/Crític Encamp/Barcelona 

de cinema 

Àngels Mach Buch Farmacèutica Canillo 

Núria Machordom Fi lòloga Canillo 

Lídia Magal lón Font Cònsol Major Escaldes-Engordany 

Lluís Morera Pascual Gravador En camp 

Consol Naudí Baixench T. agrònom Ordino 

Manel Ollé Albiol Professor Tortosa 
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Jordi Palau Puigvert ADN Escaldes-Engordany 

Jord i Pasques Canut Escriptor La Massana 

Pere Pellicer Canal Ll icenciat en Barcelona 

Filologia Catalana 

Xavier Planas Batlle Geòleg La Massana 

Jaume Pol Pedrós Tècnic forestal/estudiant Andorra 

Josep David Pol Pedrós Estudiant Andorra 

Anton i Pol Solé Arquitecte Canil lo 

Àurea Ponsa Vidales Geòloga La Massana 

Roser Porta Periodista Andorra 

Miquel Porter Moix Rector UCE Prada de Conflent 

Miquel Puja! Tru llà Pres. Ass. Pagesos Aran s 

i Ramaders 

Anna Rebu là Carbonell Professora Molins de Rei 

Anna Rigol Roset Advocada Barcelona 

Delfí Roca Roche Director APAPMA Andorra 

Raimon Roda Noya Eng. Agrònom Barcelona 

Joan-Carles Rodríguez Miñana Notari Sispony 

Pere Roquet Portel la Enginyer forestal Escaldes-Engordany 

Jaume Sabater Rovira Banc Agrícol Andorra la Vel la 

Lluís Samper Pascual Centre de la Cultura Andorra la Vel la 

Catalana 

Sebastià Semene Guitart ADN Canillo 

Gemma Teixidó Farré Periodista Andorra la Vel la 

Margarida Tor Faus Estudiant Sant Julià de Lòria 

Jordi Torres Alís Empresari En camp 

Albert Torres Babot Empleat de banca Canil lo 

Valentí Turu Michels Geòleg La Seu d'Urgell 

Cèlia Vendrell Serra Enginyera/Cap del servei Escaldes-Engordany 

de Salut Ambiental 
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Munfln.Yfi/1/oguldo~ 

a (~11'K dt 0t111 RocA I RO(tll, d<rKIOI d"APAPMA 1 membfe 
~ fòfum dt I~ Muntilfl~s. 

U COmfHtlb/llt-it f!ntre 1!/s s..:ton IIIJrlrol-i, r1m1dtr i turls tk 
d'Ando"' 
acanf!(d 'At.I AITOUI' SI 8"101, l'mpleatdfb.lnta i pag~ 

l "l/gtJ" embot~//;Jd-i //-1 leV-i /ndrJMd1 1/ m«// 
acan<"<:dt io!.li'Muu.o.Go.oulf~.pf!"lmt'runttla!plornatrn 

Ernpre-saflilh 1 d.lrt"<:tor dt SAOAM~ 

Un m<><hl d'•gr/cu/lu~ ~ futur I r l,....nf•nii>M1It rh/ m.</1 
n-1 tu~/ 

acA rrec:d'Al•lAI ( ASA~.IO""o.l'<'ginyetagtOnomiVICepresldent 
dei'Associacióde P~IRa~l~d'AIIdorra . 

8/od~ul: Ando"" i /'•rel d• ~ 
a CMI'e<: òt ~'-"SHA Sl.o.olHI I ÚLIIAAf, b l()leq I mtmbrr dt l'ADN 

LI histór/1 de I• ~mMMrN i .! seu futur 
a cMrec de MIQUfl Puw. ' h uuJ., ~ 1 r<>madfr 1 prf">>dent 
de l'~ciO de pagesos i ramaOO~ d 'AndO!rd 

f/ sKfor prlrNrl en Its re/.dons lnt.mKion•b 
aca rrecdelwMwovulliQClU!Il..Capdegabll'lttdri Ministrri 
dt~aciO!l!.htrtooniamt:J.a,.~dor 

f/ I'Miillmbl.nt / l1/tglf/Kió 
acanecdtRO!.AFtut~ IO.O..S,con~lrtagentra l lprr'liden ta 
df 1<1 (OITliUIÓ d'ec:onom<a 

ProtMntlcldcJ./•publlc..Ud l • lnte-grldóiArniorr.,_ 
ron-Mponrnt 1 /• /01 0/1d1 Ando"1n1 •I• UCf 
~123d'•gwt de1H7 

óe3a214dr6dtlatarda 

L.-s•lgOn:"Kunhldrlc 
a drrK de en .. Vuouu 1 SI.MA, ef\gl")'ffa 11'!1uW1d l 1 tkmca 
deiSetve1dtSalutAmb<ent.JI 

l1polltic1 foresr1/ 
adrrecde PrMROOLII.tiPoo Ttu.o. ençln~rlor~tai iS.fCJe tar~ 
qell@faldelaComul\l1atdtolf@b.JUdels.f'mntvS 

Societat Catalana de Biologia (I EC) 

Associació Una Sola Terra 

Lnqu~ny l'aso,O(l~Nl ~"OIJfiS-il 1 u1 dP.h.l\ M't" t' ,., pro¡1:'1. I<' <)~ ~""\d' 
¡·,,>!fl.l<l del Rolfle a B~I C<'Iona. tal tom ''011.1 Út'"Nilll\at :11> ( .; t~luny.~ 
No "'"a u0c1 I>Qii!l(,l WSil'fl1hle ct.• IJ 9i''ih~ [lf l'.l!ÇlM dr(ll(ar unJ 
¡¡t!IIIÏ'>SII'I'I<II)i>rltiel\c1-r.'l\•f.t>t•t~mdoOIY,<l\lt'U'I\Iollldi 'Nll.adiUI'IIf11• 

tar l'e-;talv: 1 el ~e<lf.'~l;}l'' N<l ""'Iii mP\ r.\I.H<;¡I,¡.. 1 ~-or•r}(!'t¡;, va!ór~u 
111 .. h h~ l'fliOI 11!\t'rri\Ofl (il tal~l 

C:ol.!oqu1. l$soHenibleeltraMif-IS<tmf!n ldr:l'li1JUilde/Rolt>#i?, 
amb J Re\, (iltedr,)t-t d1tott><J~I. N~~O\ l'l\At, r .• •wrJrilhl' t.fl:,·r;k'l\)14 

(UBt l<.s:~ l'u:;, t'nQIII'f\'1 1r:dustnJI, rt:':¡u:ku Pl."'''l'f\1 Ól:' (hil~\ 
!>l."'ll!lllblt> lk l' A¡UilldUif:1ll t1t• B.l~!.t>k"lll<' p,,, Bo :X•1, ~-.,v,l!knt 

de :·,~')()(ld(!O l($.'1\j ·e r1P\ (o~!):o\lt'~ ~~ 1/IJ l.ll\1~~ Aurlf~'> (f( IA I 

mcdctador ~.,.,r!...-,!1 \'~Jol.:n~. pe•·t>di,;ta Sl't:'l'\~11 dt! 1'.\',:sl'l(.:.:.<l(, 

U11~ Ytla '~''" 

Societat Andorrana de Ciències 

Xl Jom~da Andorrilnlr 
.Andorn il'aprofiramf!rtldelsrf!cursosn<~turals 

l)li \ IO(III(I.II.II>t.Ailnl'uli(OilWR<ill!fArll'!l'tll'~ 

El s<Ktor primari: di~nslom humanes I SO(ials 
~ l~!ll'( dl' 0~01'\ (<;t,l,\' LiA.~t"-1;>•1~. <Jtl'(lr.\IIC,} d Al111opc)!oo;¡1& 

\OCJIJI (j~ I~ UlliVf:fSit,¡! !itlloll•ll \'"11'11 

RtCVf'SOS del subJò/ dtl Princ.ipat d 'AndOrTiJ 
~ CMre.· tk Vo.I.<Nlll:.•·• IM>.'."'·''· llllt'"~loill:n (11-.,11.~'"~ Gl,.'lll.'l!-;KltM"' 

A$~e$ tknla fk la politiciJ de subvencions, ~ueguriJnr:t'.f, 

bonifiucions. L'rJCorKi dol' 
~ c~rri1C de (,\ON.~ N~1m;, u ... ~:_,.._,_ <''UJI~.yt.-rA !P¡·mr~ ·'l\l'l(ol~ 

1 d~re-<:1 olol ckol Dcp.Jnam.:!n1 d.\qr1Cui1UJ~ 

L.1 caçilililpesciJ: elpl11dnfijètic 
<1 cMrK dt> JO\/~ MAAIA (Mt4N!'~ 1 0At~IA.u, dul'(tOf comerc .. tl dt>l 
Banc: Agrlc.ol' Comerc1al dAndorr~ 1 s.ohpre51df!ll\ dl! l 'A~~I<\CIO 

decaça1pescil 

Lese~rgksrPnovablt~s aAndorra 

a c.'l rrec de Jo11u G~ 11u 1 NA,'ARRC, duL>ctOI de producno 1Transpon 
deffOA 

El s;,n.-jamt~nt eh/s rius i l'eliminació dels fl!sidus 
acdrrec deSilV~A(...,\IOIAI>Mi.H<.'oOI, E.""9'"Yl''"fflmed1<lmb1~nt 
1 cap dt> Sel\-e-t dl'l ~~MrliJment de Med1 Aml'!lffil 

El desenvolu~ment de J.s utaciom de munt1ny• 
a clm ec de COO<""'o Ol.l"'~ 1 r0!!5, d11e<tor d' (NSISA 1 e)PII'~ , d~nt 

dcl (entrehCWSIOiliSI.Id t>C il\<llufly<l 

PiJtrlmoni n;,tura/ i cuttu~l. a/tem•tives il f'•ctua/ modftl 
ru rlsrk 
a cArre< de MAAC.AllJ.<' TOl!. llícenc:OOd en Clènc~ de la ln iOtmac .O 

1de laComun1t<lCIÓ 

/Yflcessitats de la rPCen;l en mMèriiJ de blodiVf!nitat 

•Andorr• 
ac.\rrec de i~~AI!c.rl)(HI BAAO•.Iul!lliP.t.~.t.VIPIIICo~IR!, au tws 

del llibre Natura r fcorur~sme il Andon'<l 'una OPCIÓ df' Iu/ur, 
1 membres de l'ADN 

les a igflel rerm-1/s I !!I st~ u ~profitament 

i1 (!!llet de LOA M AúAtlOo< ' FOHT, COrl!>OI ma¡01 d'fSCollde~· 

Engordany ¡ pre~1denta de I~ S{MlEE 

Polltiu i medi 1mbient 
a <~ne< de VICI>lt AJ.Av•frl!lllR, qulmoc. wnsellt'f gen('! al 

1 e~mE'I11hle (i(' 1.\ comiSSIÓ de ~an1 till 1 med• ~mb<ent 

P11ns altem~tius ~ 1/ futur de l '11gricu ltv1"11 11ndorriJn1 
a càrrec d'O\~ N>Llt.>.CH 1 COMA, KOnomiSt a 1 se(le tar~a d'Estat 

d 'Agn<ullUiil 

Aquestos nostres ~ns tiln prt'uau ... 
a Cilllec de JOll.ll n.)IUU~ I Aus, (OMellPI gpneral1 ptesldetl\ 
de la com•~SIO (i(' 'iilnlldl 1 mt'd1 amblt'nl, 1 prf'Sident del grup 
~Mrl.Jment;mANO 
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Preprograma 

li a. DIADA ANDORRANA A LA U CE 
:<XX Edició Un1vers1tat Catalana d'Estiu 
Prada de Con f lent - Cata lunya l~ord 

TEI'1A ANDORRA I L. APROF iTAMENT DELS RECURSOS NATURALS 
Dissabte '22 d'agost de 1998 
Organitza Societat Andorrana de Ciències 
Patrocina Banc Agrícol í Comercial d'Andorra 
Mati de 2/4 de 10 a 1 i tarda de 3 a 2/4 de 6 

Esbos del possible contingut 

-Visió antr'opològica de 1 sector Pl'irnari 

- Li lbre blanc sobre ei tabac de 1975: raó i objectius 

- CancterJstJques del contracte sobre el tabac, or1gens 
Agricultura o JardmerJa 

- Aspectes tècr.ics de la pol ítica de subvencions, assegurances i 
bonificacions de Govern a! sector primari 

- Ramaderia i derivats, transr:urnància 

- Reilex10 personal de un pages 

-PartiCipació del sector pmnan en el producte 1rtter1or brut (Pi B) 

-Situació dels productes del sector primari en l'Acord internacional arnt; 
Ja CEE, posler10rs modificacions, i futura re iació amb la UE 

-Plans alternatius per al lutur de 1 agricultura andorrana 

- L'activitat del poder Jeg1slatiu sobre el sector pnmar1 

- La caça i la pesca e 1 pla cnegèt iL. 

- Els boscos 

-Recursos del subsol : mmer1a, tarteres, extracció d'ilrids 

- Les a1gues· recurs t"Jidrlc 
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-Fonts energètiques. Situació actual, projectes i Impacte ambiental de la 
producció d'energia hidraul ica 

- El sanejament dels rius 

- Les aigües minerals 

- Les algUes termal s 

-Aprofitament de la natura amb finalitat turística 

-La neu 1 els esports 

- Patrimoni natural i cultural, alternatives a l'actual model turístic 

A presentar per escrit per tot el dia 21 d'agost de 1998 a la Societat 
Andorrana de Ciències, avinguda Príncep Benlloch 30, 3er 
ANDORRA LA VELLA, Telèfon 829729, Fax 852383 
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Recull de premsa 

Els recursos naturals centraran el 
debat en el Dia d•Andorra a Prada 
I La jornada, organitzada per la SAC, se celebrarà el 22 d'agost 
J. C. M. / Agències 
Andona ta Vrlla 

L 'onze na Diada d'Andorra a 
la Uni vers ita t ca tHlana d'es tiu 
tindrà com a tema central l'apm
fit amcnt de ls rec ursos na!Ura! J; . 
La jornada sc c;:clebrarà el d is 
sabte 22 d'agost a la loca li ta t 
francesa de Prada de Conncm. 
Ort:anitzada per ta Sucictat a n
dorr.m a dc cièncic.~ (SAC), l:t 
di:ld il 1hs pus:uil dc la pn:sè ncia 
dc reprcsc ntan ll' de l .~ dep:m a
mcn l.~ ministeri:~ l s d'Agricul tum 
i Mct.l i Amhicnt. dc Ics a~socia
cicln .~ dc pagesos i dc ~:aç:ulo rs, 

dc Ics or~anit:t.aci110.' ccolog.is tcs 
i tk les Force¡, dCctric¡th!!<> d'An· 
dorr.J (FEDA). com tamhé dc la 
pan1ó paci(i dc l'urnh01ixad nr als 
Est;ll ~ U n i t ~. Juli M i novc~ . El 
pwgnuna 1.k fm iti u c n..::•m 1111 c~

til ~·nl ks t il. a I'C.'-Pl' r;l dc C(lnfir
rnar l'<l.~~istèm·i ;l dc U ivcr~o~ 

conse l l e r~ . 

L'0hjcctiu dc Iu d i:1d:1 é~ en u· 
m c ra r d~ rcc u r.~~~~ natu ral~ lli.: 
qui: di:-pos.:1 èl Principat i analit-
7:lr ~i .~e · n fa nn !"l<m tí ~ . Amh un 
ll lh.:r~' ..:~p..;ci¡¡J 1.: 11 l":eprulitallll'lll 
Jc lc~ ait!Hc~ . 0.::- Jc I¡¡ SAC :-"hu 
confi rnwt la prc~~nt: l i l 1.kb !>C
gücnts p<mcnu · Juli M 1nov~s. 

Ol g:~ Add lat:h. sccrc túria ~.r E.~wt 
d'agricu ltura: Cmh•ll Naudi,~.Ji 

rcctura tkl dcparwmcnt ú':~¡;ri
l"Uitu rn; M 14ucl P uja ! i Al be n 
Casal. prc:-i tlcnt 1 viccprc~ iUcn t 
dc I'A~so..:ac i l1 dc p :I }:!C~os i ra
nw dcr:-: Jo sep Mana Cah:l!lC.\, 
~·kcprcsidc nt dc l"A.,sociacití dc 
caça i pesca; Du im .\ Com¡¡~, ca
tcdr.)tica d 'umrnpolng ia .~oc i :~ l dc 
la Un ive rs ita t Rovira i V irg i li: 
Pere RlX¡ uCt. sccrc !Uri gc nc ra i Jic 
Iu Comunitat dc treba ll dd~ Piri
neu .~ (( TP}: ü lia Vendrel l i Síl · 
vi u ('¡¡Ivó , del m ini stc n dc Medi 
Ambien t: divcr.~os representants 
dc FEDA. dc I ' As.~•"ll.: • al"iú per J¡¡ 

ddc ns:1 dc la n:Hu r•• (ADNJ i 
d"A p:1pma. i rcspon.\itb le s dc Ics 
e.~ t<~cions d'c~t¡u í. 

Imatge de la Oiada d'Andorra de l'any passat. 

Diada d'Andona ol'rldo 
l'onzena edioó debatrà com a 
tema central "Andofra rl"aproflta
mentdelsrecursosna!Uials'el12 
d'agost a Prada de Conflent 

L 1 U n l l'e r~ i t u t ~· :n •1 !una J 'cs
ti u , lJUC COillfl\C illOnll' ll !"cdiciri 
d 'c n ~ U :l ll )' t: h pr i me r ~ tn·n w 
an ys d ' cll i ~ t l! n t:la. sc cc kh ra rà 
e ntre e l I :li i el 24 U' agos t i an:•
l i t :t.<~ràcl fenome n dc l :~mundi: t 
l it :r.;~ci ó 1 1:~ g lobalit.taciO cn 
itmhu~ !;Ht di fl·rcnts corn l"ccn· 
numiOI. IacJi::m· ianlc-, tccnulo-

Uniwnistat crutana d'estiu 
Celebra enguany el JOe aruv~r5an 
Analnrartl el fenornen de la mundlà
lrtléiCIÓa!asooetatactualenllee! 
t5rel24 d'agost 

g ics. El pmg ram;r tk k~ ac rivi 
I H t ~ ~ a ~l· r prcwllt ;r t ahi r H llml'è· 
!ou :~ ¡K I rec tor dc l;1 un i 11crsi r ;~t. 

r\-l rqud Pe>rtcr M ni)l. . A l ~ c ur~o ... 
hi p:trtil"ipnr:tn. Clli i"C J ' :rl tr~·~. el 
cnn~cllc r d 'EctlllOIIHil i ~inHnrc~ 
dc l aGcnl.'r:l l i r <~ttlc Ct talun y :~. 
Artur M:~,_ • d ~lc T rchall. 1 !!-n:1~1 

Farrac~ . 
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¡zo de juny de 1998 

Editorial 

La preservació del medi ambient 
Les a11àlis is de la soc ietat El ectrici té du France sobre la fi scalia es determi ni si hi ha hagut responsabi litats de perso
potabilitat de l' ai gua del riu Arièja afectat fa tres setmanes ncs i institucions. La preservació del medi ambient i els re
pel vessament de 18.000 litres d 'hidrocarburs procedents cursos natu rals és precisament el terna cent ral que es debatrà 
d'una fuita que es va prod ujr a l'empresa Gasopas del Pas de el 22 d 'agost al Dia d'Andorra de la Uni vers itat cata lana 
la Casa confi men que torna a ser apta per al consum humà, d'estiu de Prada de Conn en l. que organitza anualment la 
de manera que seJt'ha restab lert el submini strament a les Societat andorrana de ciències. L'object iu de la convocatÒ· 
poblacions de Puigcerdà i la Baixa Cerdanya. La potabili tilt ria, en la qual part iciparan espec ia listes de tots els sectors 
de l'ai gua confi rma que les mesures que s'han du t a terme implicats. és determinar els recursos humans de què disposa 
per sanejar el riu h~ n estat correctes, però alhora el fet que Andorra i debatre si se' n fa un ús adequat, en especial pel 

es ti gui al límü dels màxi ms permesos és un signe d'alert 3 que fa a l'aprofi tament de les aigües. 
per acwar amb caurela i continu ar ap licant les mesures de La situació canv iant a què es veurà abocada l'economia per 
prevenció .i vig il ància, ja que la nitració va afec tar el subsòl les press ions ex teri o r~ confere ix encara més importància a 
i Ics matèries contaminants encara van aflorant. Una vegada la conservació de l medi amhicn t. que és un dels béns més 
s'han controlat els efectes noc ius del vessamenj , s'han dct.cr- valuosos que tenim. sobre e l qu al sc sus tenta l'atracti u del 
minat l'ori gen i les ci rcumstàncies de la fu ita. el següent pas. país, i que cada veg~1da haurft d'agnfar un protagoni sme més 
que ha de ser sincrònic, és posar en marxa tots els mecanis- rel levant. Un cop més, ca l dese nvol upar el marc lega l per 
mes a l'abast per evitar que es torn i a produi r una agressió al garantir- lo. i el primer pas és elaborar i aprovar la llei d'or
medi ambient d'aquesta magn i tud. en espera que des de la denament del sòl. 

131 de juliol de 1998 

Editorial 

Diada d1Andorra a Prada 
En¡re les uni versitats d'e;;tiu , que ofereix-en l'opon unitnt d'o. 

cu pac ió clel kmps de vaca nces amb l':unpliació d'estudis so
bre Icc;. matèries méo,; d i vers~s. la .. ::.ma ldmt de Prad.a de Con

fl enl té una caracrcrb ticn espcc iul. per 1:::1 seva tradició de 
d i.!fè' Jl~a de !.1 cuJ turu i de In Jle.ngua Lles dc temps forp difí· 
ci ls. L': Spec inlrnent a I'E:-. ta.l veí. 
En aq uc~ta trobada de c i ~ nt ífi cs amb [~:~co i nc i dènc i a bàsica 
de la ca1:1!anita r cullL•rai . eio>fi't insti mcion a lirz.:~da i <.:~Jn ::.olid a 

u~, !;J diada d'A ndo!TJ , ULli.\ j (.lnJ<.td íl ded icadn ~les e."~;.posiCi· 
on o; de rlivc r::.o::. a:..pecte~ dc la realitat de i nostre pi..!Í..,, que en 
el.-:. ól ti m!-1 an~·s ha am1l uJquiri nt un carJcter monngràfi<.: . 
Una veguda pm .. sat.s t: ls prun~ro;; kntps de la t rnn ~i ciú entre 
dm o:; isremes polítics, el d'ahmlS i el de ckspr~~ de la Con~ai· 

tució, tJniba una re no\'a~.: ió en e l ~ conllnguts de la diadu, d~ 
c:ti rc més "ociat i econòmic i .l lX Í cl lt'llla genèric dc l'upor· 
tació nndorrana serU ttquest any el de l 'ap rofitam~ol deb re· 
coJ"sos nanna\!... 
Aq uest can vi de conl ingut coincideix. ~egom; la infnmtació 
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faci litada per Iu SAC- amb un i nc remem Ucl nombre de ls 
ponents. fins a vint+Lres. en una àmplia represe nt <~cio dc tots 
els scdors imp1icHt::,. 
A la visw de! programa. es tr;.H: lJ. d e prt. \entar, a tr;;~ v~.s de 
cnd:. e:x posic16 punwal, un panomrna genc!ra l de la uti litzat:iú 
dels. recu r~as naw rals del pní:; . que n('t són matêrie~ pri m~res 

i ndll :'. Lii;~ls com t.otlmm ~u.p. sinó !n le!T3, l'aigua l en defin iti· 
va la natura, qu(: permeten l'ex.p lotaci6 agri cC' Iu . ra.m~1dera , 

Jc p l anre.~ crnbotelladores, cineg~üc.1 i dc p~sca e!..pomva i, 
na tu ra lmt:nt , turi:-tica en le~ ve- ssa n 1 ~ d'aque•a.1 acrnrittn ~·in · 

èu lades a les pecuhantat.s geogcàfu:~u c:s del pi3í". Un:-, npro fi . 
t&.¡mel ll fi: gue es \·ult'-n i e!:. promouen amb fide.li tal al princ i] JÏ 
1..~cològ i c dc. 1..:r~i xemen t sost.i11g ut , de l respecte per <1l medi 
amb iem 4ue, nl capd;walJ , és un:.1 ck Ics grans 1iqueses n::nu
rals, sinó la p!imcra, lf uque!-.tes vaJ ls. 
Sembla encenad;_¡ una pre~entadó d'aques tes caractt" ristique~ 

d\ m p .:i ÍS habirualme nJ conegut. i objt>.cle Uï nfonnacion.s ub 
miljans de connmicnci6 dt: ma!'ises. per motius ben diferents. 
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131 de juliol de 1998 

ENSENYAMENT 

Antoni Pol i Albert Sanchez Juarez, a la roda de INMA TORRA 

L•agricultura i 1•aprofitament 
de I• aigua centraran el debat 
al Dia d•Andorra a Prada 
To ni Pampliega 
Esc~ldcs~ [ngordany 

El sec tor primari i l 'aprofita~ 
ment dc l'ai gua ·seran els mgu 
mcnts central s u l'onzena dinda 
d'Andorra a la Universitat C<Ha · 
lana d'es tiu , que tindrà com a 
tema principlll Andorra i /'apro
fiwm enl dels recu rsos nalltrals . 
La jornada , organiti'.ada pe r la 
SOl.:ic tat :mòorran<l dc ciències 
(SAC) i patro L.: inada pe l Banc 
Agrícol i Comercia l, st: cclc
hrarñ e l dissabte 22 d'agost u. la 
localitat fra ncesa de Prada dc · 
Conllcm. 

La diada tindr~ l'ass istència 
dc 2J poncms que rcprt·sctHcn 
d s diferents sectors invo lucrats 
en l 'c."<plotaciò dels recursos na-

· I ura ls de l país com a membres 
dc Ics <.:o mi ss ions lcgi s i<Hi vcs 
d 'ccono min , sanita t i rncdi am~ 

bient , i ex te rior: intcgrams dc 
l'Associac ió dc pagesos i rama 
ders. dc la dc caça i pesca, d'as~ 
soc iac ions ecologi stes: dc les 
Forces Elèctriquc.(; d'Andorra 
(FEDA); hiò lcgs. engi nye rs, 

La diada lindra l'assistència 
de vint-i-tres ponents que 
representen els diferents 

sectors del país 

antropòlegs i c.~cono1ni s tes. 

L'o~jcctiu principal dl· la di <l ~ 
da és en umaa r d s recursos de 
què di sposa el Princ ipnt i anali t ~ 
zar si se'n fa un hon ús. Tarnbé 
servirà per ac tualitzar e l conei
xe ment dels recu rsos natura ls 
que es té fora de l país. ja q ue 
moltes <k Ics dmlcs que tt: nen e ls 
experts rorani s són antiquades i 
ohsolctes . 

Les transnipc inns tk lc~ con
ferènci es se ran publ icades pc.·r Ja 
revi sta Cuflurdin/.: posterior
ment. L:.t puhl ic:Jcit'l. que t~ un 
abast mundial i està escr ita en 
ang lès, va ser c reada u Z11g rch 
l Croàcia) amb el suport dc la 
Unesco i el Conse ll d'Europa. i 
arribarà a tot s e ls espec iali s tes 
d'Andorra. 

¡22 d'agost de 1998 

La diada 
d•Andorra a 
Prada tracta 
sobre recursos 
naturals 

L'aprofitament dels recur
sos n at untl ~ a Andorra ês el 
tcmn cent ral dc l'on zena Dia
da andorrana a la XXX Un i
versi tat cafa lana d'estiu, que 
se ce leb ra avui a Prada dc 
ConnenL amb !:J participaci!'i 
de polítics i reprcsenrants tk 
la soc;iclat civi l relac io nats 
amb e l món dc l'agricul tu ra i 
el mr.:d i ambienl. En una ses
~ ió maraton iana d'expo.-.:i
cions i debats , la jornada 
constarñ de vint-i-tres ponèn
cies més les intervencions 
ll iures i el dchat fi nal. 

Jnaugurarà la jornada la 
catedràt ica d'antropologia so
cial dc la universi tat Ro vi ra i 
Vi rgili Dolors Comas d'Arge
mir, qu e parlarà sobre les 
dimensions humanes i socials 
de l'agricultura. A conti nua
ció, Consol Naud i, directora 
de l departament d 'Ag ricu l
tu ra. di ssertarà sohre els as
pl!c tes tècni cs de la política 
de subvencions, assegur:mc.:cs 
i bonificacions. Miquel Puja l, 
presi dent dc l'Assoc iac ió de 
pageso s i ram aders. tractar[.¡ 
sobre la història de Ja rama
der ia i el ~e.u futur i. en lre 
d'a ltres, la consellera general, 
Rosa Ferrer i Ob it.)ls , ex
posarà la legislació en el ter
reny del medi ambient. 

A la La rda hi intervindran 
Josep Maria Cabanes, Síl via 
Calvó i la còn.sol Lydia Ma
gallón. cn tr~ d'altres. La clau
sura de la j ornada se rà a 
càrrec.: de l president de )a co
missió parl ::nnentàri:.t de sun i
tat i medi ambient. Jordi Tor
res i Alís. 
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Pagesos i polítics consideren 
mort 1•acord vigent per al tabac 

af ll •\-
l i 

ECOLOGIA L'aprofitament 
dels recursos naturals 
respectant el medi 
ambient va centrar les 
ponències i els debats 

Polítiü. atlnJin is tradlíl colli 
l crs van r.:11inc idir :1 donar p..: r 
c.,got:l t ..:1 rnndc! acLU:ll per a 
l'cx plmaóti dclt<.~b:u: i d pm.: tc 
entre pagesa., i f:t ~r u.:ant .~ que 
ruuc:ion:J dc.\dd 1974. C0111 \:IIIl 

bi.! o.: n la n..:ccss it at d~.: trobar 
IHlV C.~ propo .~ t cs :t lt c rnati vc~. 

durant Iu taula rodona que es v:1 
cc lcllrar ahira lmat! c n cl marc 
de la Diada d'Andorra a la Un1 
vcr~1 t a t catal;m¡¡ d 'c:. t iu dc Prmla 
dc Confl ent La jorn ada tt:nw 
com :ttc rn :~ genèric la ut ilitJ.:aCIÓ 
Jc l.~ rc~:u rsos naturals rc~pcctant 
d medi amhicm. i va recoll ir po
nè nc i c .~ i co H o4ui s sobre a .~ 

pcc tcs d ivcrso~. com nra In 
dcpuracu) i el cont rol Uc lc1> :11 
glies. lc.' cncrg ic~ ;~h.: rnall vc~. 

l'otpmfitamcnl forc .\la l i l'ex plo
tació dc l;t f;¡un a ..:mm:~ rcada co 
la caçil 1 la pesca . Jmcp Muria 
Cubanes vtt rcconè i Kcr prc1>~ lOll.' 

ex te riors perquè ~·: t cahi d'e ni l c.~· 

ltr l:1 lk1 \Ohrc l'at ll v ll !l l l'inq~è -

Ponents de la Oiada d'Andorra, a l'exterior de l'edifici de la Universitat d'estiu de Prada . PÀGINES 3 i 4 i EDITORIAL 
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llD"M:.G5l0( 1"8 TEMA DEL DIA 

011\0~ O 1\tiOORRI\ i\ PRI\01\ 

l
~r 
JJ b molt dilicil dissimular la preowpadó per la stwació del sedor tabaquer, el pistó central de la maqumària econòmica andorrana. ta 

!All queslió va planar ahir sabre Prada en estat latent fins que, de sabiR, es va apoderar d'un debat ric i hipnotitzador com un ·akeiarre". 

Administració i colliters signen l'acta de 
defunció del pacte històric per al tabac 
I La crisi ha esmicolat la fónnula vigent des del 74, que tots veuen esgotada, i obliga a plantejar noves propostes 

r.,¡
Pr.Klatkümllcnt 

J..:~çri.lidcl tab:lc.qtJC h~mar
cat el rtmpo tl'acnt~!i tat dc 1\il
timm•yimig,&.m.~pn::.-oemque 
mr:U('lld5ub~t111tlklacoo<o(:~

cu. col-lechva undnrran3 . En 
¡·.,:muna Diad11 d"Andmn 11 1:. 
lfnn·u~1 1 at cat11lnnn d'c~uu de 
Pr.sda,a.hir,al¡;ú,·aeMmu-elre)· 
"l..nitl ui!MCMidenral•inllJ•'tffill· 
ble t.lt-bar ~olm·luqile$ÚÓC$>Vtt 
infi llr"M tes v3 apropia r uodebm 
in ten~ amb ressò dc •-atan.i. qu~i 
d"cxon.:i~nlll". (',llhte!"1.. i :~~;hui nl$· 

tnció i (!QIIlie5. equitaunment 
rcpre.\tnt~b. ,-an ronOuir, do:~ 
ütl principi. e-n un~ ltu.c:vrrnd .. ~ 
I!UC:C.t"lonv.::rtorntenevuduMñi 
en :uioma: 1"impou , ineludi · 
t-Ic ment. una rc:v1sió a rons Ud 
p.-«"U: ''•J.-cnt .te~dc l l974 . FJ mo
dd eMà cs¡;t>t~t 1 e~i¡;ei:~; SO· 

~E! tracte entre fabricants i 
roiners és caduc. El pedaç 

ja no serveiX. Les regles 
leshadefixóri'Estat" 

Joni T'"" 
ÜJri.-.lfu¡..'l.-n:rJ.l 

"El tabac s'acaba." Lluny dc catastrofisme-s, els ponents 
van analitzar Ics caU5es i van indicar algunes SOtlídes 

lucions més o me ny' lmagina
li,·es.L"<:ntilll t dciQdJ~oCn::plm · 

ci~s \ ':1 qucd~r reduïll~ R !l'lliti~ . 
Ht vnn f~!t;~reb labric.anl\ Però 
eh tnsvtru:~;sde l triangle, de1 
mimrlt'.I:"SIWI Ulli fntlllll l lt"fll illl• 

h1inc1tts -hu '"~" cnrfnti.'M ds 
panicipanl.,.._. que é.\ diffc:1l creure 
t¡lk d te reerh:.gués rcprt'lK:n t ~t 

clpuntll'asinlunia. 
"JI.;()h.i h11 mal c¡ue per t'<' nn 

vingui.'" Després de les e,; posi
cions d'A lbt-n Torres. cmpltal 
u~ bau~;:~ i pagè': Mil.juell'uJQI. 
pce.\1d.ont dei"AsSOCI3C"lódepJ
guos i ramlld<"u: i de ht se\":t 
pròpia. lót directora del depa.nn
mcntd"n!'rkulw.ra,CollSOINau
dí. rc.;umia In situació 1ctu~1 del 

'tciOft.ubaquc:r,plcnamentanu· 
mil. j~ que. CtJUI 1\~vku llfinu¡u 
t"J~ '>CUS tli'C<ÍI:Ct'-~0~. s"ha tren · 
cnt l"equihbri dc le~ nc-goci3<1-
ons i s'hom d'inventar 111.1\"flil prv
po.lSIC-'-

··Hem de -~nber que el uthnt 
s'acab3"', senteneill\'3 Jordi Tor
res, ~>ft':'jidcnt dc In nx1tis.~i.\ pnr· 
buucntil ri:! úe . ..nniuu i medi 3JI.I

hlent P.lf()(:s'haviaencts.i 
cremavcnclstornsd.epar.tulcs. 
S'havia elcgi l eltaJuin::ctc. i e.\ 
~ ~~ upn,fitlll" per rctroc.:dir sobre 
eu(emismo:que s"ha\lcn II:Hll¡"".ll 

a penes feia uns miuuts: "'É.\ 
molt dur haver <k cremar el ra
bill.\ lliguem-ho clar" ·-<:1 m:.!J:il 
Tom-s: s'aQbava de dir que s"el.· 

Les frases 

'"El tabacêsl'ún1ca "S"ha arnbat a un punt 
mdústna que funciona . sense fetorn. Hem estirat 

I no hi ha cultius alternauus. massa la corda. La 1mpor-
sinó complementarisH tac16 ha fet molt de mal~ 

Miquel Pujol Rou fem< 
Pre'ii<krutk:l.~pa¡,t'il~ ülr!Sdlrn¡.;'("nt'f".ll 

pon.:~ va···. "Pel tabac s·cstil pa· 
~:.nr uu preu po!ílk. nu en.~ ~m 
d "l" ll¡!l! . .nyar. 1:-:n~ co~w moll ~ 1h· 
ncr~ n 101~ . FJ que e.1 tr¡¡çt.u é~ dc 
repan1r-lo~ rmllur i gutionJr."" 
""El t.rJ("It entre fabn~o·anl.~ 1 c11lh· 
lCUê..<<.::oduc.F-\I'K<tat quib.:lde 
filar Its ta\e~ 1 definir les rc
g.lcs" -Albcn Torres-. ''Ü.I!"CC'i· 
trucwrartotdsl"'nnr-PuJal-. 

C<>m~ T<1lhom va convem r 
quel'agriculturaésnea•sàna 
n¡maacliu!uristicifaclur<t"l"'· 
quilihri tcn ih1 rial, social! eco
IIÒIIUC i que ha dc ser sub•·en
dornJda. I QUi." ~·ha tk !)O'illr !111.1 
nwru.M.·ulliu. lt"U]a.Jn d"""•1ptJnu
uisre.~·· 1 ··dcs.,·inuador de la J1<1· 
geMa'". Per tant. !'ha de combi
nar ;.ml> ~hres a..~i\-i tars :t~nn•· 
k~. <> fim i 111t ··cii.Jl"cgar-ntl~·IIJ 
tOialmtniH. Pern ··ts l'úmca m 
d(istriaquefuociooa". l "haunen 
dt' plegar tamh.l le5 fal"lriqud' 

'"No hi ha mal que per bé 
no w1gui. Estem obligats a 
plantejar ahres propostes 

i vies ahematives~ 

Consol Naudi 
f>'.rroorad'agoc.dtur.r. 

lla Diada Andorrana a la UCE: Andorra i l'aprofitament dels rec ursos naturals 

-i A . ¡ cusactons, 

I 
algunes 
confidències, 

· suggeriments i 
un últim silenci 

S"ha arribat n un"·punr 
~cn:a· retorn··. un cop ht:m 
··c~tHM mn~~a !11 corda··. 
se¡:(lns b pni!IIII<'Utilría 
Rosa ¡:ena. La ~Uifl<l•lU<= 
1111ntolh ··d t~ndcm colli· 
lCf· fllbfk~uf"' h~ C~IM J~ 

··1n m:po~.1..:tt\.queha fet 
NIVI! dc "'~•1. no pa$ dc la 
¡•n"lllu.:;;iól~.aewml"'. 

Eu \t'"U b:..xa. a.!gú 11:'· 

("IIII('Í"Ci:llllll' ••to!~ h1 h~111 

:~";:~~~~ -~~~~~~~~:,~::: 
J:!UI"IOM' n'hJprCI"ICllfl31.J 
elrnmerquchoh:apcrnlè.\ 
hac~ut tiC<O~·tm. perqut 
<11"'1 CUIItl~blln \'il \fCUttd 
prc.\1upu-.1<.kl'11.n~ f'M-'><lL 

ll aun~ d"havamarCilt un 
limlt,C>J>c"C:IIllm.:nt;ltre,;v 
r¡u:nrc. r¡ue nn ~~~n méÇ. 
En públic. e$ van fer mol
leo; prnposte~. Unl.lk m/Jit 
concrt tii,U'AlOCri Tvne~ . 
11.llllx:rur per1111ltres prn
duct.:s.:150%de1cultiu;:...· 
tultlmentde¡¡inatatabac, 
fí .(&.rd70'l.tk lu pmpie· 
tat pn.,alla ~ clploUtoo 
ul!-ricola 1 r11maderi1-·per 
frenar el desmembr.tm~nt 
dc I~ ,;ocrctat lfadicion~l- 1 

dt\U!bulr pfOpnrcton~l

ment lcsquoccstk •·onrcu 
de t~ha•· . E.l parlamc rnui 
v .. ·ruç Al:ty c.~ va congra
tul81que,')aqueantm ala 
tran\fl•nn~io dc l"Rgricul
rura. ~1lagm Mt¡;grrit ahcr
rurt.i,-e,". però \"8 recordat 
que Mavui ía oo podem de
c•d•r no~altrt;\ quin h11. .1.-: 
o,cr~l cu/1111 prul<:ipr.¡J; això 
~e dc fora" Pujal, conroo
deot : ··Nvh1 ha cultiu al· 
tt'mRIIU, \Í,;uiUjllemcntn· 
rl.'"1aju<.bt•f"!tqllèelpa
gts \IS4Ui ""dignament"' . 
L"t•u¡;inyrr Pere Rl>quctva 
nfin11r: "Què vol dirdi~ nlt

mtnt,a.\ nd()fni".' Tcllirun 
Pctl"IIJ'i a la porta? Dels be
rocfícis U'fKJIICStS ttny~. ~mb 
ajut j)llhlic. quasu s11~ reín
veni!enel camp. rom e~ 
fa a Sui:>!>a?MNingú oova 
reJpo;.•nllrc 1 ."~:.-.:c:rdddia· 

Jtcuc no ~·havin deixnt de 
tourcapte~::la. 
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El buit legal, escull per respectar el medi 
I L'absència de lleis fonamentals com la de l'ordenament del territori dificulten l'explotació racional dels recursos I 

'""""' I'QdadcContkñl ___ _ 

L'ab~nc.adc:Jlc:isclaus,com 

ladcl'ordtnamentdeltemton' 
laderelaciógeneralambelmed1 
ambiem, s'ha engir en un dels 
principals esculls per !kscn~olu 

pnrunllpolfllcnt fi caçcn!'u
plotnclóraciOnu l del'cnlnrn, tu l 
cnm csvnpmurde m~nifestnhi r 

a la D1adn nndorr~na. amb m6 
d'una vnucna de ponències pre
-c:ntadc~.que Vdllj.!lfdral 1ulwm 
de i'Apmfitumnllolrbrt'oUrJII.\ 
n<JiumiJ 

EnJqucsrumpd'oprn•óes 
~an moure. explicuamtllt. el 
~:un~elltf¡.!CIICI"dl p.!r IDN 1 ..¡u1 
m1c V1cenç Ala~ o la tam~ con· 
>cllern Ros11 Ferrer: 1 implil'lla-
111('111-·Wltque la~runa.\pttle 

recurrent al llar¡; de la¡om~da
cldncctord'Argliesd'Annul. 
Josep Mart a Grau. que va re 
COnlllllllfll..:lloJrtksnorlliCSCU· 
ropees en matèna de rccoll•dn 
'clcct•va 1 reciclatge. o Cèha 
Vendrell. tap del serve1des:~lut 
amb•e•ttul del rmmMcri dc Salut 1 
Uc:ncstar,CII C.1phcardrverm$ 
~tUdi~ 1 pHlJO.:CLI.:S 1.:!1 vic~ oJ'e:>.e · 
CUC IÓ. 

Polftica de bosc:os 

Un nitre t t~ t fonumc:r~tal al 
qual es va apc l·lttr ~s la llei gellc
rnl d'acti~llat ll@.IOpccuària. que 
hade regularelsct"torprrm:m 
- agneulturatl1l/11Pdena-,també 
enallòquc:rurcfenhlCIIIdetc:r
mmatsusosdelsòi. Ambtot,la 
duector• d'Agncuhurn. Consol 
Naudf,vaadvertirquehaurtde 
serlalletd'ottlenamcntdeltcm
tori.inoaquella. laquefrenr 
\'ll(:nvuatespeculaliYil. "ê.s fkd 
Clltelldrcquc ll05'enllcstcr~imat 
[vairuerced l rAia~[.pels l nteres

so~ que hi ha darrere. A Audorra 

El pla forestal implica un projecte de regulació de Ja propietat 
Pere Ruquet, enginyer forestal! !>ttretan gwernl de la COlliU- ~gulr és defimr ds ObJCI:tiU~ rorcstals per 1011CS I, pel que ra al 

mtl!.l de treba ll dels Pinneus, en la seva ponèncra sobre polítrca fin~nçamenllk Ja política forestal, R01.1uct va alinmu- que s'havta 

forestal. va destacar Ja neccSSIIal d 'una lle1 d'ordenament del tem- d'anar amb compte pcrqut ''lc) alegncs ccunòmu.¡UC.\ de I'F~~tat Jl 

ton En aquest seniLl. va a.ssenyalorque la mtef"\·enctó dc l'Estat ~s han passat a la htstòna" Fmalment, 1·a proposar la rdca d'un con

pnontàna.Jil que actualment no t~ competències en aquena rnatè- soret. amb la paructpació del Goventt dch comuns. com a òrgan 

ria 1 els comun~ no dtspol'oen dc l'estructum nccc!>.~.lria per gesti(}- dc gcsltó que permeti a les dLfcrents admLmstrnt"ron~ acumpln els 
nar eJSS'lll dels terri10ri que ~s a Ics sc~c.~ nlans. El segon pas a obJectius marcms 1 opnmliJ:trcl~ recursos linonccrs. 

"La llei de caça i pesca estarà 
llesta al final d'aquesta tardor" 

! JI'"-'P ,'l.tana ('¡¡h,u"''· '-' >I ' Pf\' • rdo.·ut &: I '"""'1:10.:1•' J..· ,·.,.,·a 
¡ I T'I'"CI , I:\ 1'::1 mo~ t r.&r 11\o<Jt •'1'!11111•1.1 <' li .¡1\ri! IJ I <jU1.' '"('I p iJ 
i .-rnq.~o·ll.: .1111h:wJ .1 N •n 1.-rnr.· .ol lm.• ~ .1 .· l.1 t.ltol"r'' b ..¡u;¡ l 

! ,,......._. ':1!."1 ... nnnun·to14 l"o~udllt>rtpl <''"'-'111 t·nl.o "-'1,<<"11"'' '•1<•. 
! , .. n·,·o~l~.tf ..¡u.- ~mh k~ n:....-l'l·c: ~ , ·han U.: ~o~ro~nii L, J, 1""11\u"" 
j dc.- ~·:t~¡a I <¡Ul' , 'Jun tic: r~-..:u l"' l ,!l h•h ,.¡_ n11• J"'r t.J I J..· .. u,,,., 
! 1ar la fauua l'''nntlo~ ~·nm a rcd Jill d 'un IUII\111<' d,· ~u .• lu.n 
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La r ap Jo.:l ~o:rvc r J ,· ,,d ut :mthr ,·m: rl ,J,·J 1111r11•1<'1T d.- S,rlrrl r 

n .·nc .. tar . CNta Vl.'ndrcl l. V:l fo:r refo: rènda al pla ll"iiú"lll 11,1<"111 

n al dl.' l'r nltlrn 11.1 •a lut. <'•lrlll"tur, l! ,·n ,,·t.u.-,.,_ uun .r l.'llliL 

h:"''"· ' 1"-'f ,·l.1b"t.u 1111 ,h,r¡!lhhlt< prou IÏJ~:t.lt~11.: Jo: la :.iluaru) 

,,, 111.11 ,¡,. ¡,., .u~U<'' VrnJtdl '.1 ,1,'-Cf!ur.lr l{U<' d 111<'' J"nllu 

ht<" \ 111<'111 d pla l'\1,11:1 lk•l I '111 (' l'i JUll~ d,· J L¡.l,tf,·, prl'"'-'lll,rr;r 

a l .tllldfl'' · d.l\,lllll"<)t~.llllll.r<lll IIIUIILII.t\ Lk 1,1 ,,r l tll 

pOl$ mante1111 un r crn~ ll )' per 11 

tabac. que: dc~prt~ pol puur a 
urbTmr tuhlc. amb la plu~viLiu~ 
quc:gcncr:~Lallc:Tdel;.òlh • PI•

teca.~•a aqu~sl upu~ d'opcrac1 -

Ru5a Ferrer. que ~llrc:Qi nur 
un dcc:~lcg dc greuge) pruduils 
pels hu1ts nonnahus--com l"afer 
de Be~• lluu o la contam mucul 
dl'l nu Arièjll-, vaassegu111f que 
"Ja l~g•sla.;1ó moderna 1 cre•ble a 
Andorr• é~ c:•c:as~a--. malgrat 
que lt~Con>IIIUl"nl recull ta llC 

~cs~11111 de l'l'guiar la reloc1ó amb 
el medr. 1 vm rcc:ordar un e~bm
r;an~dc llctman:""indrspensablc. 
qi.ICllormplkldament::tlt:lla•t" 

L"csllurran~ que ~~que c-u~ 
enllcslll és el d~ Ja Jler agrope
cubrra, que es podria aprovar a 
final d'11n~. confia Olga Ade· 
llaci!, seçrc t~riu d"E,t~! d"Agri
culwm Elll:<punènd:•l'ltm.fu/ · 
t~numu.<Jit'rn/futurtlrl'a¡:n 

' llllluv. A(kiii!Ch va c~posar Ics 
lh11u 11\ CU•e~ d'aque~r do~u · 

mcn,_quc.cntred"allrc:s . hadc: 
foll"ttmu• unaa¡¡ncuhurncnm[l!l · 
t•blc: ambl 'ocupacmdd~ <;l)J, 1 

lla d'rncr~rmntar l• dli'Crs•fka
c:•óambnouseonreu> 
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Editorial 

Calor a Prada 
La publi cació de la protesta de la cònsol d'A ndorra la Vella 
per la contami nació del forn incinerador de ta Comella, al 
qual s'estan buscant a lternati ves des dc fa temps. coi nc idit~ 

amb la Diada d'Andorra a la Uni versitat d 'esti u dc Prada de 
Conflent. dedicada aquest any a l'aprofi tament de ls rccuNos 
nat urals. enunciat equivalent al del creixement sostingut o 
al de la compal ibilitat entre progrés i res pecte i conservació 
del medi namral. 
L1. trobada d'ahir no va 3er una excepció pel que fa a l'am
bicm habi tual de calor cx trcrnada a la sala on es desenvolu 
pen Ics ponències i se celehren els de hats i lc.; taul c~ rodo
nes. Uní! calor també metafòrica. en la confrontació dc le s 
opinions. i.l més de física. 
El sector primari vt~ ser una de les ped res de toc i la t::lU ia 
rodon a cspecffïca sobre et tabac de ixava palesa, una vegada 
més. la constatació que no té futur la fórmula vigent des de l 
1974 -<lc compr.t de la colli !a per par1 de ls fab ricant s- ; i no 
so lament ho certificaven els pagesos. sinó que ho conlirma· 
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ven els polítics, inclosos e ls que representaven l'execUti u al 
fòru m de la Catal unya Nord. 
Aquest del mo noconreu de ls camps només va ser, pe rò, un 
dels nombrosos aspec tes dc la rcncx ió pe r a l'esdevenidor 
d 'un conj un t referi t a l'aprofi tament dels recursos natura ls en 
què es van inclou re projectes com la depuració i e l contro l 
dc la ~alubrita t de les aigües: Jc.o¡ mesures dc protecció de la 
f.:lllna i a la vegada l'explotac ió ci negètica i de Ja pesca: els 
projectes per a fonts d'energia a lt emat ives, que fan min var 
ta dependència ex terior en aq uest àmbit; la nova empresa 
rruxta de ramaderia per obtenir carn amb denominac ió d 'ori
gen i gar<~n tia de qualitat. associada al fu nc ionament de t'es
corxador, i pe r de scomptat, l'ccolog ta en ge neral. 
Una jomada int ensa. en e l ni vel! dc l'expos ició amb au tori !al 
tècnica, que dissenya amb cada aspecte parcial Ics volun tats 
i els propòsits, no tots convergen ts en el camí a seguir, però 
sí en l'objectiu fi nal, que no pol ser sinó mantenir i explotar 
rac ionalment la natura, principal riquesa del país. 

Toni Ardite 

t Jaume i josep Pol, "ambaixadors" andorrans a Prada 

"Un company em va exigir que li parlés uen 
cristianon. La decepció és que era andorrà" 

Són, a més de molt semblants (un mena de Dupont i Dupont sense bigoti i més perspicaços), 
consciència catalanista (en l'accepció cultural del terme) en estat pur. Ha hagut de ser a Prada, 

on et català és un cadàver, on han assaborit l'experiència de viure Unicament en ta llengua pròpia. 

Un. d Jaume. s'ha titular com a l«nic fo. 
re.<;u.I. L'al u~ c.'! udiadn:tl , totlqu.c no 
pen~e~crc•r.etvoldoctOOII'encunsu
rucKln:IINoclsmiC~.n•mohn•poc. 
cl~dmcn. Sónrombauusl/o¡ovcs 
Diari d'Andofn: Per q.K 6n>d~es :advo. 
CIICia, si no vols U'Cblllard'•••b~ 
Jo••P p.,¡: Pcrquetr;un complemcnt 
quctothomhaurialktenn pc:rconl!•acr 
cl\~.m,u,lhbcruou. 
Dd'A: Hi ha molu advocau. a Arnlomt 
mt.U:i>.quenocr«qucfcss•nlacam:n 
ambclmarcispropbsit 
Jo.P.:Perfcrcalt!s,m'c~por>ahtt.ariaen 
dn:tmc:rcantil,pc: rexcmrle.O qual.<evol 
&ltr11CO!.I.. 
Dd'A: Purlcn> uua mka 1ioo. Iu Univ~n;i l at 

catalanad'e.~tiu. &c l primercopqliChe ll 
~i ngut. lla e~t~l proli16l;? 
JaunM Pol: Moltíssim. Ha multipli ca t 
pcrcelllclquccnsimaginhcm. Hcm 
con~gut moll.l gent imcrusant. que hi ~~. 
i n'hem apm molt. Tens totes Ics tlor'e5 
ocu¡wlcs;sivols.domlsluscthore.\ne· 
cesNine~~.>pmu. lh• hllqu1 ntat~ò 
Dd' A: Pu vosaltres. ~s un campus dc 
con~•vèncla,odc fonnatiÓK:Idèmlca~ 

J a . P .: Es complriacn IOU dos facton 

HI ha mohacon~i~bocin, fru anml.llt per 
força. i a la ~cgada hi ha una orcna do
ccmmohsug,gesú~•
Dd'A:. N'hihaunterccr,quc tsa l'oogcn 
lklaun•v=italllatar.M:tcn~ 
.llo . P.:L'idcolbgK.<f.A tot.cnJune•ala 
prcocup1K1ÓtiiSCil51bdiUIC~Ópcrla 

llengua. la polftiCa ' el scm•ment nKIO. 
nahJta. 

Od 'A:Comcsviuaqucstrercc r factor? 
Jo. P.: No sshlem cuctamcnt què ens 
trob~rlcm Pel que ens han e~plic~l . el 
cornponcmnacmnalistacslàaqucstany 
sota mfn1ms. 
Ja. P.:~pa.ui~iwpura. Nohi ha ¡¡que· 
Uacon~ttr!Ciareivindocauva..Nooal~ 
hcmfctunamoud'ambaiudor:sd'An· 
dom, l'hem snuada al mapa & la"''~'"-

dtcació,pc:rquènohav•cnaconse¡tunl• 
inJCT>pciódc cap andom\ a la Uni~ersi

t!L i afor.a.espcnscn qucvov•mcnuna 
Nddiafcliç.mdcpc:ndent.ambclcatiiA 
com a ~niCll llcnsua ofiCial i amb n:cur
o;os~onòmiCl lhohudcdesmcnln,els 
lus d'uphcar que 1cnim molt~. molls 
problcn>c~ .. 
Od'A: i..J¡IIcngua'/ 
Jo. P .: J>er supou1 L'ldiomatlficitl. 
segons I• Con~muc1ó, ~s el ca1nlk. Però 
nob la llcnguun:~l. 
Dd'A:, El; IICCCMila COI>~Jència nK Ítlna• 
hsta, scnnt rc•~mcanu. per capsu·ar-ho1 
Jo. P.: Sc l! se ducus~1Ó F.ns ben• de 
moure l.a pu~•villlt que s"est~ creant al 
poble~ Ah~r, cnunhomc:n.atgc 

a Fabra. el mc~rn: dc lai>0$1f'llllengua. 
ern vanduqucfe•• any~ que nohJ I/Ulva 
mngUd.Andm.,. El<pnnc•pai$Crin~;s 
hcmdeserchmate110'01ndonans. S•Ics 
Jn~IJU.>CIOO> ! la JOÇICtat S'han m<I(:Ul Una 
m~e~el<tUlllnC.\ any~él pc:rqu.ècn~han 
cmphlbdefora 
Dd' A:. S'h3comc:nç:at mt.SMtard~ 
Jo. P.: M1 no. a l'ln~hlul ~P""lyt>l. on es
lud•ava. una vesada ic'm ~• gortr un 
companycl•g•nt-me que li parlhttt 
crürinno,quan¡o:ocmf'«' hlvllfi'Sj)«lll 
qliCcllcmparl~§cncastc ll k. l ..agrandc

ccpció va vc nh quan, poc dc~prf~. vaig 
sabctquccrnnndorrlt Hillnungrancon
tingen t d'lmmigranuquenocl§ hem in
tcgrn tni !cncn ca p ~olunt nl dÏll tegrl!l'-sc. 
A mit¡~ o llarg lcmu ni poden 5CI ma¡oria 
icligir.dcni!Xri.ticamcm.qucl'c!op<UlyOI 
si¡;uiofldnl. 
Dd'A: QIK falla en la •meg111C1Ó? 
Jo. P.: Fallem toU Els haurlcm d'hl,·cr 
parlar<cmprcencatalll,ambun rnc!c 
dígualtal An..clqliChaurkmdcfcr~s: 

comencem dc uro. ' tomem al pruK•po. 
tots•nlCgr:rud'cntradil 
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Col·laboració 

Tabac, molt 
més que fum/ 
El matci'l any en què vajg co

mença r :1 exercir a Andorra va ser 
quan !)C signà. entre colliters i fab ri· 
cants. la fórmuln vigenr fin s l'any 
pnssm pe r alt<tbac. Parlo Uel 1974. 
Pot,.t: r ai xò va ser motiu sufi ciem 
perquè parés tam de compte en 
:tquest tema ... Tot i que no fumu ni 
compro tabac. i el màxim a què he 
arribat és a teni r una esplèndida 
planta en un grnn test, o a recollir 
full es. sempre m'ha captivat. 

Recordo les esplanades de tabac 
at nb què vaig truhar-mc en arribar 
a Andorra pe r casa r-rne. Mai no 
n'havia v is t. i feien tan t de go ig! 
Ta mhé tinc prese nt un reponatgc 
en terres de ta Lattrèd ia en q uè es 
c remà e l tabac . davant el nnt:Hi 
Mart.: V il~t 1 un pctx. gros -van dir 
que de Tnbaca le r:~- . 

Dcspré~. mt!s en ll!l de la im:ugr.: 
hucò lic:1, arribava a ctllcntl re que 
era un a fo rma de subsis tè nci .. tic 
l'AndorrJ de ~empre. la lle is home~ 
i Uoncs autènt ics, here us de millor~ 

tcntp~ dels qu e vu n pa~~ar e l~ pa
drin-. 1 pare~. Pul· afegir que Ja m:~

jor p:trl dc l c~ pcr~onç ::, g rans q11t> 
vaig conèi xer en aquelles êpoque~. 
ja han mort , i .;~ ~uc en un tno ment 
o l'a ltre. tol a ll ò lJUe ha ting ut un 
inici té utt fina l. i w't uqui i.JLie hn 
hn!!ul dc ser f rom erc-. c n ll .J. ;¡ Pt a
da. quan polít ic~. rt!prc;sl!nt :mts de 
l':ldrn iniqrat"iU 1 c..:oll iH: r:. h<ul arri
hnt :¡ la t.:onfl uènr.:ia C]Ue e! paccc hn 
tocat n lo fi . Els ft~hrican t 'i. peri1. nu 
hi eren: hou ri<~ esta t bé dc tenir-los
h i i esc..: n ltar - lu s: pnt srr s 'h:wriít 
parl ;.\1 d 'intponaci0ns esçandalu:.c ... 
per pM! d"a l gu n~ . 

A ra é:-. <l tta n més p rcnl' u pa la 
" itu:to ú t.ld .'>t"l:ltlr. qu¡lfl e~ n: pl;tn
tcg<' n po-.~ ibl co; M.utuJe~ per rt'CLIO

liuir t adeq uar- lo a l ~ nostre~ tc mp:.. 
inte ntant c..:cn:ur un c4 u ilthri per a 
novc ... n~guc i ac i ons. D'una altr;1 
muncrJ el ... co llll~r~ :tc:tb<~ran \"C
rtt: ttt -sc Ics tcrrc<; com ha n fe t ¡¡ han" 
mu lt o; d'altres. i e!> famn gmtt c.ISl'~ 

i en~ quedurcm :.cm.l· jordiw·r.\ tiP 

/1'{ /IU/Ilf(lfl W'.~. 

Sense q~tc Ctt l mo,;ui car tn tl!ri.•-; 
c rcmati~ IÍC i amb una ccn;.¡ md au
¡;ia . con,tato que d l:Jbac tis mo lt 
més que fum . 

Ros;J Marí Sorribes 
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LA SECA, LA MECA 1 ... 
Crònica de Prada 

On7.ena edició dc Ja Oi3da andom
n:"l a Iu llnh·trs.itnt c3talana ,festiu de 
Prada dr Cunncnl. El conti nguLc el 
dt~enYolupament, den~ i profitó~ ; 

ma.<Jsa per eotrJr ~n aquesta brru crU
mea mnu i frase~ d'acnmpao~·amcnt. 
CIM 1 directe: ln Di ;uJa de Puda es un 
punt de rcfert.tlda ohtlga1 Amb ''ista a 
l'iniCI tic la \' ida no1mal pMsade~ lt:S 
Yacan~~ d'csliu. O mé~ i tot: la troba· 
da d'andorrans a l'cmom d"uns t cmc~ 
dïnte&s per al conjunt del p3ís, en 
¡ma.atnpeidaperll1nteressantiuima 
jomadn, rcpre.q:mn l'net.:: ~ncml deMtL· 
n u i destiiCII.blc dc 1~11 s eh~ celcbmts al 
llarg dt t'any. La SAC (Societat amto
rrana de cit: ncics) possibi lita aquest 
encontre i en deixa constància en rh 
bU$CILI.!. Jl ihres que contenen les apor· 
lncions del$ particip:wts. El llibre dc 
La inltçrad<S n Antlwru, tcma de 
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LA 

l"an~· passat. ha csttll presentat 
enguany i ja é~ una cin:l dt \'Unsulta 
oblignda per a qui es pn!• JoCUpa. udu· 
lla 1 crcucncJ futur del p~~fs. 

Citem:~ t;cnuul dcsecl\'olupat :a Pm
da di subte p11s~a1 és l"aproiitumt nl 
dels rccursòs naturul ~. un gran Ycntall 
que pe r les caraclen·stiqucsgco¡;r.Hi
t¡ucs d'Andorra, pili.~ de munun ya 
pt.'-ls quatre COMill~. incorpora pe r si 
sol tOll> el~ ~tt" tOr$ que se servcix,·n 
dds recursos imrin sccs d 'n•l Ul' ~ ~~·~ 
val ls privilegiades de natura : nru . 
algUes fredes i caldes. pasture~ . b<ts
co.~. sol, Ja base natural robre la qu:~J 
gr11" iut l'ecnnonu a del pafs. Si An 
dorra és cnpaç dt mobihu.ar m11ions 
dc visi tantscnt·orrull cap a k.ssC\'C..\ 
valls, 1h perquè disposa d'un entorn 
natural heU i ric, del qual ··ningLl no 
n'ha de duhtar- deph el fuwr del~ 

Jord¡ Pasques I C..nut 

audlHntn~. En aqu.::~l .1\f)C<:;Ie, r:tm~ 
..:al rnaa·:u lc~ hmes darc~. la \'\lU~er
vacil~ de l'tntmn, mmmt dc fe r •·a....c.!.. 
ohres l'Ien mtt¡.traúes. nuro1nt dt no 
emhnmu n1 pol·luir nus 1 prades, res· 
pecL:Uu l otfaunai dshtl~(IS. ha dcs..:r 
d ¡mmcr olhjt't' llu del ole.\C:n \·ntupa· 
ment tconòmtc Són tlhlil,:adons me· 
ludibtcs .::n qualsevol soctclllt moder
na , dc creixement irn ¡1ctuós. algun 
C(lf! deu funu . Són càrrecs de ~:ons 
e,èndu r tlrrt~t:ltiU .\ que i\ 101 Europa 
~· (I ~.!.U Ul CIXt'U de~ th! !:1 Ctlii\"ICCi(l 
Ctcntitica 1 hum:ma. ba.sc til: qual~"ol 
progré~. I' Ï}!ui malcri31 i t'Otwret: siGui 
voluhle, 1!Cil(r31. Qu~ els participaniS 
en el fòrum de Pradn. ambles seves 
~pnrtncinn~. hi con rribueu:in é~ el 
Sèfl )'liJ mé ~ t"VI U .... n l \l UCd futur d.::l 

l'rindpal Y.t per bon cnmi. seus~ por 
<lepenlrcclnord. 

LA MECA 1 ... 
Agricultura i medi ambient 

Jordi Pasqueo; Canut 

Ets :1.~.1.1sltrHs a ta Dillda andorrana 
t·t lrbrada 11 Prad11 tl dia 22 d".agoM 
cSt·o lt:tvenl"akdwr~!ICcrellriad·Estat 
¡J'Agricul turo~, 1 twui ministr.t d'Agri<:ul
tuu. i Mrdi Ambient. Olga Adellach. 
ambrl t"OII\'tntinrnt qurbena,·iat ocu
paria la canera del nou rnmisteri. Només 
t¡uaLrc dirs. dcsprts, ta remodelacLódtt 
Govern l·onf..:~i:l una plamfunna minis· 
trrial dc molt ni<Lt upcr.ltiu. (1\ ajuntat 
e l bloc :lgrll"ula i n1mad..:r amb el bloc 
nJ<"diamhiem:~l. A efecte.~ dc lks.!llYòlu · 
pamcnt ide f\Jndonamem.uquestbino· 
mi gairebéiml cstrit~ble pmanarmolihé 

olmb Yisw alurcformaioajomable de 
l'acth·iUtl ~rfcuh1 :1ndorr.ma, que hnpli
.:arnfortir ttltn:ssectMagrop«:ua.risen 
r.IC"Ui mcnt úrl tabal". SCn$Carraconar-lo. 
nt de òon tros. Saà (ll tl marc dt la 
n"val!eL Jl'l ("arrrr. treballad:l p<rOiga 

Adcllach de~ de Ja ~cv~ incorpnuci~ 
com a S«Tt:llri~ d'Es:t.al., on l'cstn~~:M~ · 

ció de nous con~us. al ternatiu.\ o com· 
plcmenuris--quedetot~n"hi ¡JOth:&vcr-, 
haur~ ¡)'ana,r deixant enrere ri predomini 
del tabac i ( nfoear produccions agrlco· 
k s que poden ceoir b<tnn .UJ.nid3 er\ el 
rocrc3tahmentari.amhproducclonsque 
podrien ~r oon.iumide:s pel rnau:i" pa r.\ . 
Par!odepatates.p;::tc.{tmple.ode fl'\lits 
boscans, o de pi ames medicinals, pro
ductes que .'ll"ín valoru.tsa Iu \"tguda pcr 
l'anomenat turismt: vt:nl. el 4Llóti11SMIÓI1, 
en gaudir de l"entnm, el.~ rroductc . ., nlltu· 
rals, de producciti familinr. d'~ls.~gufild,1 

qualitat i criilnçn. Per altra h11ndn . Ics 
flóiStUres .~CCU IM5 tiet~ ..:MIOli~ i del.\ 
emprius de tes vnu~ d" And1wra htln dc 
ve ure .. ¡ podcn 1·eure- incremcn1:11 cl 
nombre de c:1p~ de be~liar, per trcure'n 

una carn b<tna 1 &usmn La crcaç16. a 
1n.,l imc: te.~ de l'at11 no1·a nuoiura Adc
llach, dc la Societat FlaJ11adtN ,!'Amhl
m SA, jl(IS.\1hcl iwt. Ull fi. crc.t~nt agahu~ 
peralagcntqoed"nnysrr. rnen.Jbc$tutro 
en\·~ tornara ~entr 

Amb aque$tu embrunlidn que ~ "ni 
dnn~r n l'~¡;nc:u ltura 1 a la t3Jl1&deri ll, 
.~· hnuna tl'll~on\èsui r una '"page.\ ia 
una··, com e>. pre~d ren.::radlt.mcnl li 

Pmda Miquel Pujnl. prc.~i,tcnt ,te l'MM~ 

ciació d.:: p.1gesO!o i rnmok:r~ . Le.\ gr~ncs, 
~emb la ri a ;¡ue hi són. Ln lSSCa no ~~ 

fñdl. 1 :un~ cal dir-h.,. pertl le..~ duncn
~ inn~ ;kl pM.~. Itt \"Oiuntnl del.~ pag.:::w~. 

ln vft lua de In jo,·e mmi,l r.a 1 del\~~~~ 
lècniC:\. nmb uuu n.~n~~~~~rr~ pol(tica dc 
wbvt"Lid~••n. JlO.>tkn dc ben !>C¡IUT C' tll."ll
fl"dllr un ;lprofitament mcwnal. amb 
homthll'o!l fPILallltiK. 

Universitat Catalana d'Estiu 1998 
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UNIVERSITAT DE PRADA 

La Diada d'Andorra de l'estiu 
vinent tractarà de fonnació 
o d'ordenament del tenitori 
RedKtió ha subvencional la traducció n 
Aï.d"Onïïi Vrlla l'anglb d'un re..'ium de les ponèn· 

cies pronunciades per mês d'una 
L'ordenamem del 1ení1ori o la vintena de patticipa.nt5 durant l'úl

formació al país . Un d'aquem tima Diada de Prado!, que e.~tava 
dos supòsits es convenirà molt dedicada al tema de l'aprufit.ament 
proòal>lement en el temn que es dels recursos nnsura l ~ del pa( s. 
tractar~ i debat.ri: durant la Diada 
d'Andorra a Ja Universitat cata· 
lana d'estiu, a Prada de Conflent, 
en l'edici6 de l'any que ve , .~e
gon.-. han a.'iscnyalat fonts de l'or
ga.niu.adó. La decisió definitiva. 
però, no es p~ndrà fins :1! mes 
de desembre vinent, en el marc 
de l'assemblea que cckbrarà la 
Societat andorrana de ci~ncic~ 
(SAC). eruitat encarregadn d'or
ganitT.ar la jornadu. que compta 
amb el patrocini dc Banc Agri
coli CilmercisJ . 

Ai:d mateix, l'entiLat bancàrin 

Traducció a l'angtès 
Anualment, la SAC publica 

les ponències que s'han progra
mat en cada edició, pert\ aquesta 
vcgada també s'estan traduint a 
l'anglès perquè properament 
apareguin publicade.~ a Culnue
link, una xan..a de difu~ió cuhu
ral dc Ja Unescl) i dcl Consell 
d'Europn. amb seu a Zagreb (Iu
goslàvia). Lu reviMa s'ed ita en 
paper. amb una periodicitat tri 
mestral. i inclou un resum dt".! 
contingut d'esdevenimem~ cuhu-

rals europeus de tot tipus. 
Aquests ma teixoJ; continguts, 
pcr6 ampliaa, tumhê poden ser 
com;ultaL~ ..,¡;¡Internet 

D'Altra banda. la Societat nn-

dorrana de ciències vol demanar, 
a pelició dels respon~ables de la 
trob¡¡cla de Prada. que a pmir de 
l'any vinent ulgun organisme del 
pais s'impliqui d'una manera més 

lla Diada Andorrana a la VCE: Andorra i l'aprofitam ent dels recu rsos naturals 

concreta en la celebnsció de la 
Universitat catalana d'es tiu. així 
com que algun- del.~ centres uni
\'ersitari s nacional.~ tambt hi 
partidpi . 
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La SAC prepara la 
diada andorrana a 
Prada cb Conflent 
Andorra la Vella. - la Societat 
Andorrana de Ciències (SAC) 
està ultimant els detalls del 
programa de la diada andorra
na a la Universttat d'Estiu de 
Prada de Conflent. la jornada 
destinada al Principat se cele
brarà el dia 22 d'agost al 
Lycée Renouvier de la localitat 
de la Catalunya Nord. L'any 
passat, la jornada va tenir com 
a terna genèric el de la inte
gració a Andorra i va ser de
senvolupat per diferents per
sonalitats del pals. 

122 d'agost de 1998 

La nabua serà 
la protagonista 
a 1'11a jornada 
d'Andorra 
a Prada 

I EDUCACIÓ 

131 de juliol de 1998 

I ENSENYAMENT 

El Principat presentarà els seus 
recursos naturals a Prada 
El Banc Agricol i Comercial d'Andorra patrocina la diada andorrana 

JOSEFINI\Ll.ADOS 
AndOI'l'alaVelta __ _ 

L'onzena dlacla anóomna H la 
LJrwcr'Sitat Cat alanad'Lsl~r(UCE) 

r~Jell:Siiln PrildaóeContlent, se 
.,;elct)ror.leldissabte22d'¡¡gosl• 
p•esur1tn l llprOQr.llna torça uta 
¡lt!ll Sot~c~ ai tllol An<tm!' l';v:rro
hlillnt:Jrl/dtJ/5/BCU'SOSil.JIU'<)':;.Ia 
SodetmA>Wtanadoc.tYtoes 
ISAC'l ha c.-g¡ntmt I.S\il pnoou 
Querl(1our;loprurs oo p('IH!OC!l. 
membres cf'organot7BCH)ns nu 
govetnamenlals i assooaoons., 
borrC~<~<(I Cisò l(:rent stcrnosMper 
agllitJ:ar ladensitat del progrn
ma",seo¡¡ur~~; vaexptlca-/lngel!; 

Mach, sooolòna dela¡ln\il oc~~ 

SAC 8 representên! I).J9 la SAC 
tealoll.lri'l'efsotm CataiDnaci'Es 
lruOCF'r;ldaAlltOOPol.valar\11 
repàs óels puns 00 progr;rna. 
que es clMdQ1 En t1os toms de 
m.Jtoitaroa•QUtJcsl¡tri!SOOót!l 
sector prTnaniOOI Oasarvelsen 
!olsolssOI.r.lvessantsAJ>:!,es 
troctan1n temes d'ocC'Jioo;Ja com 
rlSlllsói.l'a.guaclolçal l'er"IJo
telai:la. ~1 bocó'verSIIilt del Pmo· 
pat oeloot~naturai•Clitlt"al 
deiP..'liS..entrad'OitreS 

AlltmPolvaVOifo<O!Istacar 
ospca.:Wnan·el tet quelesperso
nes que partq:¡arar> er1 ~1 jo<na
úJcoma~t~.•lllhaltiJSiol 

ccrl\oidadeSpeicarr~J~;queOCU 

P8f1' "Elmotlupelquatcls hem 

convocat ilil perq~ IIII.Pffl$Sin 
lessevesoplnlonsa tílolper
sonal No bnecessari que si
guin por1eveus de l'entitat que 
fi!Jll'"ll!lenten. Tampoc podem 
pretelldre&&rexhaustiusperb 
sabem que el ll'I(IIJ.aic que Ior
ma ta gent que hi ha es tà <:a · 
paci'tat per repnn;entor Andor
ra i,sobrotot ,ltelllalitzar-lada
vant del móo" lJl SAC vo !l"lTT 

Cl!l" QJe la prestqosa I'UIIISia ru
r~óeZagrBl>(O"clàaaJpu 
brK:aàunrBStmòelaciaclaa"l
donanaalalJCE•QJe totsaque
KsestuciarltsdeiPnn:::,pat que 
l'ltguiflll!l!;!S\f·lllpo<ltlllS<Hcil¡¡r 
una~ala motwasocietat 

óecH:Incles • 

La natura protagonitza la jornada 
andoiTana a Prada de Conflent 
Nombrosos especialistes participen a la Universitat Catalana d'Estiu 

Le Univllf.'>itat Catnlann cr F.stiu 
(UCf)auesecelebfa&Pr!IOOCie 
Cont!oot ú&dlca a...u POf on.zt; 
('I'O¡Iapnoci.laiPmc:ip.:¡t.Anctlr· 
rorr/iltXOIIfwnentc.tols rt!Q.VSOS 
natur<llséseltitoiQI.IO&pklç¡a 
lJ'\D~séned'fitervencotS 
sotJreelmad:an"bbff'\tdalpasa 
Q-roc óe llOfltlfOOI.IS i!Sf,.,C0.'11és· 
tes L'Ofllana <iOOa.Mdooana u 
tuUCE ha ootat Or'g31U!1.atla pot 
~~ Societat .Andllrtut lll d" Ciòn· 
o&StSAC)r¡.~atrocn'lCiapaiB.lnC 
Açpx:Aise ceietlraOOSdoúOS 
<lSf$r.kldau ootma!i fY\o; ates 
SiS deia ICifCJa al Liceu FleootJ-..òer 
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cl9 la locnlitm de la CataiJnya 
Nan!. La fllllt\Sil ]omada flclouni 
irltervooco--.sdepersono-soroce
OOus dl~s rr~ ctvQ-sos àmbits 
rdilics. t'lCOilÒI !MCS i l elaoonats 
ant> la natura 

UlrJalsaspec ter.~OO IIliC+ 

taranaPradaser31'~. 
a carrac 00 ta cnçwra del Oe
part:vnent d'~.Ccrlsoi 
Na!..d. úesOrêsclttla<m!serael 
tomtl.1 DetfiHIT...II.I:I'll"flfl100 1'as
soç•acic. ecologis ta APAPMA. 
que pMofi'l deiS rius de munte.
nya. Elpro-sidenldel'~ 
rJe Pilg&!IOS I Rllrrl..'1ller.i. ~1lquel 
~.disso-<tlll"èSOOreettwur 
d'aQOOSISOC!OI',il'ambal.tS.\lOI 
J¡j /IAtrli'::M!S s'ocupan'l a'et sec-

tor prJnan en les relacions ruet
r.acklrlals. l..ilçonoolemgereral 
RosaFerrer ctoo.x'èlesil'1tf:J\'Qr'l· 
cionsdelmml po~\arlt dalaklgis
taò01elmadian1J!erll Tol sogUI 
e5pr95efllill'èlo¡xblicadòde\¡¡ 
a.aua OI 'dorranaOO l'anypassat. 

8tarnadal'aigr;a. la(3Ç8 11a 
pescacer~traranlessassior.siJe 
rat.:trcla.IJI'llr&altnls tanliOSconl 
fol)fW;en"CJielapolíllC3forostal . 
ooiU QULlloobrè.Ptirefb.').lat 
secretllrigenwatoolaCom.ritat 
00 Treb.'ll\ {)Cls f>inllQJS. CconnKI 
Bbnch tract¡¡¡¡'¡ sobre les esta· 
cior1sdorf'O'llanya illóaMiiQ!l· 
.. )l)!iOI"'lt!!M;Jig(ies toonals. Vr
r.tn;;Nrq1Jordllorr9Scb..l'a"'la 
dQdaa"'dofrar'I(I.8PI'ada. . 

Un iversitat Cata lana d'Es tiu 1998· 
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Adellach paria 
awisobre 
els conreus 
alternatius al 
tabac a Prada 
G.M. 
Andorra Ja Vefla 

La secretària d'Estat d'AgricUltu
ra, Olga Adellach, abordarà avui 
els conreus alternatius al tabac 
davant d'un escenari que no li és 
habitual, com és la Universitat 
Catalana d'Estiu de Prada de 
Conflent. Adellach, que. va entrar 
al Govern fa pocs mesos. ha es 
tat, junt amb el ministre d'Econo
mia, un dels impulsors de l'estudi 
sobre la viabilitat o possibilitat de 
conreus o activitats alternatives al 
tabac des que l'Executiu va acor
dar reduir la importància del co
merç amb cigarrets d ins l'econo· 
mia del Principal. 

Tot i comptar amb el recel 
d'alguns coll iters, com el del ma
teix president de l'Associació de 
Pagesos i Ramaders. Miquel Pu
ja/, que no acaba de veure clares 
quines són les alternatives al ta
bac i s'estima més parlar d'activi
tats complementàries. la nova se
cretària d'Estat d 'Agncutrura ha 
destinat molt de temps a trobar 
una nova via de subsilència per 
al pagès. 

Adellach parlarà avtJi sobre al
gunes d'aquestes alternatives al 
tabac com podria ser. per exem
pte, el conreu de plantes aromàti
ques medicinals o de la patata. 

Junt amb la secretària d'Estat 
d'Agricullura, Olga Ade!lach, 
també participarà en la jornada 
d'avui el mateix president dels 
pagesos, M¡quel Puja!, que farà 
un repé'ls de l'evolució de la ra
maderia a Andorra en els darrers 
anys i les seves perspectives de 
futur. "Es tracta de partar sobre 
la ramade;ia dels anys cin4 
quanta I de fer una visita al 
present i tub :!'" del bestiar", va 
explicar ahir Mit¡,."t Puja!. • 

La jornada d'Andorra a Prada va tractar sobre nous conreus alternatius 
Pfadi; - -'a!;po.:!el{,gis;at(,v,1Stlf..X••il1~ t:.mE:~rr~·"lf:Si a: .. lts,:,nt.; 
J<lld:?. '-l'~x.a~..J .. ~ l..."<J:~:II!.a t C<.!a:W' ... l ,n;-,.r:u -a 1..1 !~:::::galll·. a:· 
:ll t:facla<l/"-11 fl:--rwJ.;,1f,C!'..ro1'1<'>:11 i m~SasvactE>.;jcar J. .' ;Jfllfli" Mnl';l: 
tl± 1 '-c•N:.::-s :-:atu•D:·, ·I!:< pal!-. i.'nl'e lo:~ :nat in~; f! ot-s tio"'..;:~; tc<"lt:r> •;.·~ 

·~::¡r_,., ~ ~ ••wr: ·; ·;,g ir~Au.x:, 1 'Wn."k"lt"!l.:t rn ¡,_~=·•JI;.Y ru.~ <.:or-. 
'&.JSiJI'a:-.at ~.sill taJ:;acile-s novess~"IS.ill1l;:;<:m¡:,lr.for~i 

:;;~,,;::;~~e ~~~~~~~:~del r..-~ ~i~ ~3;f~~ 

_L_'ed_ ito_ n_·a_I __ J 23 d'agost de 1998 

Una participació que caldria projectar més 

AndorTa a la 
Universitat de Prada 

E I sol fet que, al llarg de 15 anys. es faci una jornada monogràfica, 
a la Universitat d'Estiu de Prada. dedicada al Principat és un fet 
que hem d'elogiar sense limits. Aportar al món de la cultura una 

part de les nostres actMtats és la millor manera de crear una Imatge 
més real del pafs i consolidar la nostra Identitat a uns nivells 
intel·lectuals imp:Jrtants. Si es fa un seguit de totes les partic ipacions 
andorranes CI Prada, a través de les publicacions més tard editades, 
contemplem que un treball de investigació molt important ha ti1gut 
ressò en aquestes edicions. Però potser seria arribada l'hora d'intentar 
donar més a~a vc;ada a la jornada, de cara a properes ed:cions. 
Buscar f)) tan sols que els andorrans ens reunim a l'entom d'una taula 
a Prada per parlar de les nostres coses, sinó també que aquestes 
siguin e<K:oltades per tots els altres per tal que siguin partícips de les 
nostres aspiracions. 

Creiem que tant la Soc~etat Andorrana de Ciènc1es, amb una 
dilatada trajeclòria dns del camp de a Investigació i la oromoció 
ruttural , com el Banc Agrícol d'Andc:Jrra. sempre obert a tot el que sigul 
lnicatr;es que beneficiin el pals. poden ampliar la seva activitat a 
esferes més altes i a hor~zons més ambidosos. Prada és ressò de 
moltes inquietuds culturals dels Països Catalans i nosaltres som i 
estem en aquest moviment. Peró potser sí que, a partir d'ara, la 
presència s'hauria de fer notar més no tan sols en els temes que són 
propis del país, sinó en molts d'altres que podem traspassar a ta resta. 
A partir d'aquest primer pas comença la universalitat. 
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el Periòdic d'Andorra 

La Universitat dEstiu 
mira cap a Andorra 

Porter destaca ~ relació SAC·UCE 
Mkt.;~ Fxx~~ Mc:x. ue: ~UiP ·t:eto:- de 
!u G'CL va ct:s:Jcar les e~<:::€l:er~ts 
~t.~aatH:.> Jr:'~b ~: S/',C i H: J:.>:>t.!Qtt~<:r kJ 
:;ontt~~titlm dE.: l.:t J(;t:Udil pu! WJ ~~~!etb 
~kmOlnt !t; r-rN8":iélció (!{;! i! ~!t? (!d 87 

Agricultura anuncia conreus 
alternatius i noves subvencions 
I L'esborrany del projecte de llei marc I La jornada de la UCE va tractar sobre I Rosa Ferrer va destacar l'escassedat 

del sector es va presentar ahir a Prada l' aprofitarrent dels recursos naturals de legislació sobre medi ambient 

L'""""""""'""' •~. un clels temes 
més tlestacats llflla 
ciada irdorra'la a ia 

I.XlMnn!itC!italínlci'EstiuQJQ 
esvacelebrar!h-!iPrllclacle 
Coollent iQJeas va<Jedicara 
NJOOrto i faprotfraroonrdelsre-
anos llllltxlll5. D'l.W'la bilnda va 
teni"lloc l¡¡ presonfaci600 I"es· 
bomlnycleiP'Oioctllclelelman: 
cl"agbi!Uia i rtm'lclewla, memre 
QJela~agenoraiOONO 
vadestiiC!Ifl"escassesadeleis 
!IObfflmediM"bllflta.Anclorra. 

Olga Atdellach va e.-.;posar 
l"esbarMy del ~te de la leo 
marccl"ll{lrieultUia iramederla, 
q..oawag"hel..acle~arrè 

alspartitspotilicSiantJt"AsSQCia .. 
OOd"Agrt;ult~IRiwnaclefsique 
s'espe.-a es pugui aprovar •a
questrnoteb.any".la secretària 
d'Esmtd'.Ag\cUIUiavaexposar 
lesestJatè¡;¡l&sirTl9Sll"esaltema· 
tl\l6s als corvevs actuals, que 
consistelxena "recuperarle! 
pllllll",pl•nte•meólelnal•l 
arom¡!¡Uqun, arbr .. com al 
noguar lornt•l.antrad'al
lnl!" ,segoosap.ntaAtdeAactl. 
QJ8alll¡Jilbo;QJ8elprojectecm· 
tO"T1pllwl'l aspectaecoml"agr\CU· 
tlXBBOOIOgica.elstipusdenvna· 
cler\a. atlaisrnt;nxat ialllae. B 
projecte tornt.lé Inclou "1.na !lm
pila reforma da tm el sistema 
dal!riMd'lt./utsl~ 

Poulblemant •• modlfte~~,.n 
ellllfut.ala~.ociall 
a~II(Vicolal •'lroc:ra
rr«Ttalwl ell de!tinab I 1111&0-

ciaclons I sobretot plan• da 
mi!lo,. • AroeUacll opina QUil 
W3 ·t. al fl1illof moment pal" 
~aiMCtofperquo!l 
&n~dacrhdilsquan --· 
le$llelsaobramedlamblant 

ML.alegl$1aclósobrarocur
sos naturals a Andoml 6s ..,. 
cassa" , ...adoclararRosa Fmllf 
ct..orant ~seva mtetVefiCI6; va 
mencionor CIISOS com · t'aigua 
da SeMios.a o la contaminad6 
dalrluAriaJII que han posai da 
ma~estlet mancances d'An
dami I ..-. .stat modem no pOl 
m~~rrtenlr-seambaquesl!l!te· 
ma"farrbéva ~del' artide 
3 1 de la Caost~udó I del conveni 
SObleetpatr1monlculturaJinatu· 
ral de l'ONU 00 1972 cern a Lric 
I'T"r&fCiegEII&ObrerT'ediarrbent l 
varelerT·sea "lanecaMitatda 
re-activar La llei marc mediam· 
blaotal que havia començat a 
estuliar la comlnió da medi 
ambient qua pruldla Maria 
fl&lv però Que VI quedar atu
rada",riiCOf(laf!liTilf. • 
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El futur del tabac i la ramaderia, a debat 
Pujal assenyala la comercialització i la transhumància com a problemes de la ramaderia 

EL PERIÒDIC 

Un oa!s temes ~entra.ls de la 
largaS9SSII'JCJelmabvaserla 
reE~S!rucluraoódelsectorpn· 
nlilfl. LarooctMldóde l'agncul· 
lt..ratlarnmadllr18Vorlselol). 
foc ta de tos por1e•1C1e~ d'AibGrt 
lOHIISIMq...eiF\.pl.tlapolèrnt
c.ll(f.l9510ódc!1abacVOprotll· 
gonttullaldeòatoatri'"OÇ(ia 

Et PIOSIÓenl de I'AssooadO 
de Pagesos i Ranaders O'Af>.. 
c.lofrB.Mq..BPlfalvaexoosar 
els pnnctpats problemes elet 
SOC\Of,llflespocaleldela "co
merciali\ul.ció da La carn, tot I 

que amb al tutur escorudor 1 
ta Societat da Ramaders 
d'Andorra S. A. ta situació 
millorar!~ " Pu¡aJ va apontar 
comaposs.i:llesson.dasper al 
sectorla.CIOiiCIÓdepetotescoo 
pefa tl~es • nuclis assoc1at•us 
oua ~d temlnulrlen l a m è 
d'obra I at>Qmtirien als cos
tos~. va declaror D"llllfa banda, 
~~ rnantootor la seva preoa..pa. 
a0 per la. pt"9CIIC8 desaparicó 
del bestoar 0~1. que tè con· 
sequèl"1çoes en t'I!COSIStema 001 
p,"liS Pel qua ta lli tema de la 
ttir\sho..miY"CI<I.f\48iopr~aqua 
"hl haduesattamativas:ax
Ptlndir-se cap a t'astranger o 

comprar l'allmenl" P\Jjalva 
COinclór amb tots ats pa.rto· 
pllfl\SB~!lr~l'ilgiC\Alu

raaroorr<roanoootsobrew.J'o 

-"""'""""' AlbtwtlorresvalleguUilil 
pOr1ÈW'>OasobreLa~1ibililat 
antroelssoctor.tagrieola.r.IIM· 
óerltl.rishcaAnclon'a.tvaJX)· 
sw SOblela. taula el tema de! ta · 
bac 8 consotler d'AND Jor6 
Torres ~n declarar que •ta 
polltic.aiiCtulllsobraaltabac 
noht'encartadatcelfi.ur 
da~claraaltemada 
lassubYooclDns:htlOI"Bda 
parlard.Hr" EnlaSENa.rliDr· 
'<'llflClOenalclebaiP\.talvai)Uil-

t~oua "nohemvolgut 

reestroctun11 els conreus I 
aU.òHYitat~tol:!lels 
sectont ~an lligats. No hi hil 
cultiu!r a!temnttu. linò com
plamentaris I atxO ho ~.abem 
elspagesosde totalll vida " 

Se(¡on5elpriJS>jent de l"as 
soei<K:iO, ~1 Sl!uadO d6al era La 
cle!sMySI98111990,Qua"1hi 
havtaunaproduccióde 
5CXlCXXIQUIIoRtnoesdisparll· 
Vf;fliesirr(JOrtocbls: "Eigran 
mat H la Importació" Rosa 
F!lfTer ...ans~Stra "olerirunu 
condlclonadign., Itt pagh 
autèntlctno a l'oportuni!ta 
quehapillnta ttab&e" . 

Aspectes de 
l'ecosistema 
andorrà 
La Wcla <V1do<Tti'ID tarrbé 
~va.centrorenternesme· 

oj(vfbientals cern !Js rus. 
et subsòl o l'envasament 
d"~.I&S9S19CÍ(Jf'ISde 
n"I.J'li~01osalgue$ 1EI' · 
mals Bge.Erltd'APAPMA.. 
Dalli Roca, va donat a 
COOilll«<rel~so
bre I'Oifi.J8 OOW;:8 elaòorat 
pel FOI\ITl de les Mulla· 
nyes • presentat a l'ONU 
reatOtment ValentiTLnJva 
po.rtarsoorttatsrecursos 
dei subsòl I Josep Mana 
Cabar\cscsva.ocu:¡aroe 
lacaçattE\pesc.ll 

Minoves 
publicarà 
un estudi 
Juli MinOV83.Ilr'l'lbaixaOor 
d'AnclormalsEstatsUrils. 
IJ Ciroadèll'ClNU, roVII 
podi)"essis~aladiadaan
dl:lmJil<l de la UCEperO ~a 
lerooib<wala58Cfet!V'Ii!de 
m Sociatat Andorrana du 
Clèncl8s(SACIU11delalal 
gl...:) OOI'est\d~espu· 
~e"lelpropervolrn 

sobrele:!PIJI'lèn;:ies de ta 
jornaOB.~I"i~· 
llriElsectorprman&"'ISs 
relllciOflS tnlem8C101181$, 
t•actaràorversosmodets 
OEr(jyll(sosoonln!lf1tsiel 
casd 'Andon'a. 

Rècord de 
temperatura 
en118anys 
RosaFeorervasert'llf"Cilr 

;:=:~ 
eiSIQI"Il'lcaldelsrecursos 
natl.lals.~~~~ets 
lllCliSOShi.,..OS,Iillorma· 
aódeClJOitajlles lec:rdo
glesenk1soc.letB1 ectool 
Farrer tnmllé va a¡JOi tar 
dadesroc&'l1Sclel"a¡¡ènda 
~ltaidelsEstat s 

Unrts.segOI"ISia~el_r.¡· 
ltolpBssnls'haerveg.strat 
UllalllfTUII'atUfamrt¡anilde 
t6"5grilVSCè"119'ads.I<Jioa 
queSoÇflliC.a!amt¡anames 
ailadesoota\t8a'"IVS 

Universitat Catalana d'Esti u 1998 
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... . .. .. Oi.ns.24d'agosloe1998 El 

I AGRICUl TUPA 

Pujal nega la fi del contracte tabaquer 
I El president dels pagesos confia a 

arribar a un acord amb els fabricants I Desdramatitza la visió de Jordi Torres i I Reitera que el Govern no pot entrar a 
preveu que el tabac perduri en el futur intennediar entre coll~ers i fabricants 

AnlklmllaVeb 

o~oor~oe 

~·~-~~ 
)fii.V3rlllfJI'lh'q..oe81Trlll:tl'l91\o
rmtAt'IIC'"4'11si~IMr.80IIC, 
l.llla'l!n,...~~,¡,~~~IXll'l· 
~ !}tlflf!<'lll (f<J I'A(Jnopanwol 
Nild:.ltWOt>niOCrllticV>NQI,.IooUo 
T(:f!~OJIWI-rt'!ICI'lllallpel' 

AIXftT"""",~"1ó!l'l'l.lrlldiJI 
col·feclup.ol:lil.crecttd918 
~•111Catal31'111o'&a.ue 
PradlldaC'.alllenl. 

-o-.cqua tl llluwl,....:::~n 

,...'hlhll~.-~ 
<IIPl$1.~VIIjlliMlJ<I~ ".,¡ 
t.DK~espot.......,.. , 

QUO ~·~al.l"'ac:odrtllro 

~SI~conln:l~ 
kJI~If'è!¡~C$tpl 

GSIIIW'I~CIMabioaPra-
0."1dobrn'loe fm95. Elm.\., 
~ll!l'lf(i!;scdl!nvaeia
Cie<II'I)J!I"~bi;Mc..si•Mbem 
dorlariii~IIOIICII!eot, -· Elpapwde r EnM 

PwllllCll"'!!e<}•~t.all:ll, 
~fil!ll\'lllllff!llillpao&IIJII 
I'&IN, "quelloldebwiiHta
a-, Mtmlr la quOtet lf1m. 
pott.eiO I, II I ',..cet.t , fb., 
~""I'W'Qiesdeltoooom 
-~~dóòell 
prodvocló" . Peròeoeapri'"(I
!TO:ll . v.l oog.K. ol Govml pol 
n-W"!Y'ol~dOIIlbrl· 
eara l (Xliiii)'S . Tan:KI~ M-

==~~~~ r-------------------~---------...... ~.q.o~ .. r...,.._ 
....-.aó~Jol!~--~·-· 
mll!ldoJ~IM! -.. ~ 
rac.~~e• e~~~ 
(loi!SO!'IV111111)UII'III'IJI"''etlhlrH 

~··w...~a~•-
lliUdlllmónLWI~~ 
ro-" I Wll Q..UII rxoWe· 
Ul .,.<»_MJ>I'wder-. 
nom~~~ er~. 

~Ull~ltlasubv&l'l· 
~-.. ¡ecooiu9r~ " MX't --·per o n o t ' h i d• Yh~r• 

"L'estudi del preu del tabac mostrarà que no estem tan lluny" 
t.ia.8f>4a!•rn()i!IBCQ'~ 
lln'ltll'll'lh:lrmf!IOI'b1!tlllllb!lc 
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L'uB distn!t 

La h1;lòna està piena de c1cles ~çonomcs 

El 'bolero' del tabac 
que mai s'acaba 

E ! rnúsic RBYel, Q'Jan va COI"f"C'Cdre f.~ Soel.i uni\16lsal Baiem. el va 
irnagir.ar mot! més ctXt que corn s'n!orp:-eta act~aalmcnL Oi1 lê.i 
t;istèú l q;;e l'allarçamem va 5ef degU! al fet que !T'lo:ts 

admiradors estaven tm1 ancar1ta;s ru!'!b ia 58'. -a mUsiCa que .._'Olien que
la peç-a durés més estona. A! nolab~ co1npositor no~ va quedflrn¡C~ 
rerne1 Ql.(l fer vanacoos mustals sobre el mateiX tema f1ns arnbar a la 
durada qoo sa U demar.ava. El-; resutats son els actUlls, en què una 
:oea 0!'131.'81 sobre :rnas les altres i es :-epa:eix co.'\.<:tan:nent 
CO!r.enter.'! aquosta. Dema anècOOta perquè o! problema del lab&: 
sen~bla. qtJB li passa l.f\a: cosa semblant al Bo!ett>cel m~¡ 
fr.mcès. Tots estern d'acord qua elmodol dei tabac s'ha esgotat. 
Ningú dubta que e)(isteix un abans 1 un closprés. Però repetim Als 
conceptes I.J'\a 1 altra veguda. com sl ~¡~~m resuscitw un mo:1el 
e:o-1òmC cadoc o :f\IS.'l~éssirn esctdar nos en el recora PJf (l\/•I<.Y 
a..c;.surnlr ~ repte de Mur que a[)(ò CXlfllXlrta Perq..é si es cen que: 
-<:::om va c1:r Fomê-- la e:~ del sector labaQI;ec- és un terratrérr~ lln U 
nost~a tlstòria contampcrànta. no ens qwda rr.és r*OOI ouo buscw 
una r~lru:luraaó de la nostra econorn1n per seguir enclavant. 1..1 
història oconòmTCa mund!(ll està plona d'exemples de fonts de rtquesa 
que, a1 un moment 'v11n sor axtroordnàrics I OOH;>rés van d6snparbb<ar. 
Les na:;;b;is Q:JO les 1911!911 van sabel !er front a les cusis. amb ta 
CfBif.::O d'altres 00\.'es tores de riquesa, amb els requisits 
if'l<iispensables per ¡:xxkr. tmmlar com somia transparèn.:::la oots 
mercats, reficaclél i Iu capacitat de competir. Aquests tres pl;)rs són ols 
que s·han de tonir presents per buscar SOlUCions a~emat~s . No és 
cen QUe abans es podia docióir un.itàriament el que cÇ.("l'.'Q11a 1 nrs 
oot~;;;uern abocats a iu; o~igènc.ies :me1n~IO!lals. B me~ cat hA msr:a( 
sem~:,rsen el carnp 00 l"()(;onorr:la I en ol foos és el quedockj¡~x. 

T smooc os po\ oir que el tabac nc tEl cap altre ~uttiu ar.ematilr i 
qUOEJar·nos tan iranquils. Tot té rernffl. l.a histor\3. del carrer decenr.i 
està plena d"exemples de 1eestructuracl()(lf, de sectors econòmtcs aue 
semb~ InsaNables ! !;"hrlr. produi: La lc1SCJ que tt.nm 001" dav'Jnt 
és arw sen...c:e presses però sense pa<Jses, a la reestructurdCió dl:;l rnón 
n:l!)(:s dol Prhcipnt. Llfls onvi!eg:s s'amben. corn es va dir de forma 
::.."CX"al at1ir a la UM'ers:tat 00 Prada, I r-.ovAS for.ts d'axolotacio t-an do 
cornenr.,.er, mirant molt més en I" efiCàcia i la cornpotaOcia QUe en t.>! 
pn1,11flgi. S tWlim data nquèS:a Idea tenJm roc~ L>l cam1 a seguir. 1 es 
hora 00 parlar del demò 1 no de l'ot18'. t.s cert que el carni no és planer 1 

------------------------ queles lacilitats que~ tenienets~:r..sarnbaquest !tpus do 

AlvarValls 

CUltiU ~ es pc.dffi peme~uar. però per a:x0 li ha las sub1."9trions pe~ 
t~rar a;xtav-.;!.'"l; ~ns on faci la.l!a. però '10 més. S: mi-em Europa 
comprovarem QLJ6, sobre:ot en matér.a. agrària --i en aspectes rnolt 
rnós Importants que ets nostres- els ajt l1s e:¡ produeixen fins als limits 
que es veuen oportuns. No pot ser que agafem els exemples quo r.ns 
imeressen i obldern al<:. altres. L"agricu!tlll"a necessita aji.des po¡ 
arrer:<E. porò no pot estar ~I-ne sernore. Això SJ. St.."'fTIPfl.! QUe 
aquestes tacu~ fer.e no poOOn :na.-ca1. Sl est~n d'ac.cx-d en aQUe:Sf 

ptants;arnent, només re~a 0\<nnçardes d·ara rr,aleix. 

Ferraris i Maserattis 
En la visita que va fer al nostre país la S€('-Ció 
filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i més 
recentment en la inauguració de l'exposició sobre 
els 90 anys del mateix Institut, el ministre Canturri 
va advocar perquè el diccionari normatiu de la 
llengua catalana incorporés en el futur algunes 
paraules o expressions emprades tradicionalment a 
Andorra o en tot cas a la nostra àrea pirinenca. 
Posobra ja figura en el diccionari de l'Institut. però 
no encara. per exemple, l'expressió, tan nostra, un 
pessó. Doncs bé, els savis lingüistes de l'Institut 
han de restar amatents , perquè un altre ministre, el 
d'Economia, acaba d'anunciar que la llei 
d'agricultura que el Govem prepara distingirà què 
vol dir pagés i què vol dir agricuffor, que fins avui el 
diccionari ha definit com una mateixa cosa: el qui 
conrea la terra. I és que es tracta d'un doble lèxic, 
com tants n'hi ha en les llengües romàniques, d'una 
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paraula tormacJa en el parlar pla i una altra 
manllevada del llatí. El ministre Casadevall tla 
anunciat la futura distinció. però no diu en què 
consistirà. Si tant el pagès com l'agricultor conreen 
la terra, ¿què tindrà el pagès que no tingui 
l'agricultor i què l'agricultor que no tingui el pagès? 
Un amic que va assistir a la diada andormna de la 
Universijat de Prada de Conflent. en què algú va 
preguntar si el viure digne que reclamen els 
jardiners de la terra incloi'a tenir un FeiTari a la porta 
de casa, m'aventura una hipòtesi: potser el pagès 
_,¡m diu- serà el que té el Ferrari a la porta, i 
l'agricultor el que té el Maseratti. Les calors de 
l'estiu i els carrers encara plens de turistes els últims 
dies d'agost inviten, com pot veure el lector, al bon 
humor i a l'optimisme. Però la broma dels 
pagesos-agricuijors també té loctures serioses. 
Demà en continuarem parlant. 

Universitat Catalana d'Estiu 1998 
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® *No sé cap 
què passa amb 
açò del tabaco, 

però es veu que 
a la Universitat d'estiu, a 
Prada de Conflent, los 
andorrans , colliters, 
administració i polítics, 
van arribar a la conclusió 
que s'havia acabat lo bro
qui], és a dir, que el pacte 
entre colliters i fabri
cants ja no té raó d'és
ser ... T 1imagines! Don
ques, què coi en farem, de 
lo tabaco plantat? No, si 
aviat haurem de vendre
mos los terrenos i muntar 
una botiga , i dixar los 
camps ben erma. 

Mira que fa anys què 
lo meu home ja ho diva, 
que calia fer alguna altra 
cosa, i ha hagut d'arri
bar-se al punt d'ara; pot
ser sí que ha arribat l'ho
ra que los colliters 
mateixos, los quefes del 
Govern, consell i comuns 
comencin a pensar-hi en 
serio ... De viritat, sembla 
que entre tots mos hem 
venut l'enteniment! 

®. *S í, la viri
tat és que em 

fan mo lta grà
cies amb açò que los 
andorrans pe r poder par
la r de certes coses han 
d'a n a r fin s a Prada; a 
més, s i a la Di a da d'An
dorra hi prengesson part 
molta gent de fora, o s'a
profités per fer propagan
da a ls diaris o les televi
s ion s ... però, co m diu lo 
meu fill , que està a l'a-

128 d'agost de 1998 

guait, nom és en pa rl en 
los d'aquí; no sé cap per 
què fan tants quilòme
tres. A més, sempre són 
los mateixos ... Mira , per 
dir que hi havivn aqueix 
problema de lo ta baco i 
pensar en aprofitam ent 
dels recursos natural s 
-com en diuen-, no calia 
cap anar fms a Prada. És 
com si hagu esson desco
bert la sopa d'all. .. 

® 
*Ets un 

pam criticona, 
eh? Sempre 

tens alguna 
cosa a dir í sobre

tot a discutir ... Dixa 'ls 
que uaigon a Prada, dona! 
Amb la il·lusió que ho pre
paren cada any; a més, 
sembla que fronteres 
enllà estiguessin mes 
motivats per parlar, com 
més lliures ... A més els fa 
bé una sortideta 1 Ara , ja 
voldria vere lo mate ix 
interès quan s'organitzen 
actes aquí, a casa que de 
vegades són quatre gats .. 

26 de juny de 19981 El 22 d'agost, 
Diada 

d'Andorra 
a Prada 

La Universitat catala
na d 'es tiu, que comme
mora en l 'edició d'en 
gua ny els trenta anys 
d'existència, se celebrarà 
entre ell5 i el 24 d'agost, 
com és habitual. a Prada 
de Conflent. 

Dins la universitat, en 
concret el 22 d 'agost, 
t indrà lloc l'onzena diada 
d'Andorra - organitzada 
per la Societat andorra
na de ciències (SAC ). La 
diada disposarà de la 
presència de represen
tants dels departaments 
ministerials d'Agricultu
ra i Medi Ambient, i, cen
trarà el debat en els 
recursos naturals. 

128 d'agost de 1998 

Es dóna per esgotat el 
pode del tabac 

!nmaTorra 

El t.e mll lrncUtt en- nwntnri~ q\H' s't:<scolta .. 
gua n.v u !u Diada d'Au - n~n. Jlol it.it::-< , admini.::t.ra
dorra dt' In Universib~t. <:ió i colliter;:; Vélll coind
dc Pruda de Con f1 ent· Vil dir a donar per esgotat el 
:.'!er l'aprofit<tnwni. del.-; model act.u<tl pC'r a l'ex
n,~cursos nu tu ra ls respec- plntacio del ta bm: i el 
tant f' I mndi runbi ent.. En p~1ct.c cnt re colliters i 
(•I decurs dc Iu. jornada. fabrirant.~ qu(• fun<"lo nu 
per les ponènril."s i ro- de::: f"k1 1!)1.1 . 
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l'OLÍl iCA 

Lo ministro d'Agricul tura preparo un pro¡ecte de llei sobre oguest àmbit 

El Govern es compromet 
a potenciar l'agricultura 
i la ramaderia del país 

Olga Ade/lach, minis/ra d 'Ag,1cullura i Modi AmiJienl, va estar pres eni a PrMo de Confien/. 

El Govern té L:n l rc els 
seus t.Jbjcctill:\ pott nriar 
d desenvolupament so· 

tbl i Cèonòmic dé l'a.grit·ulwra 
i la ramaòcri~ Ut!l país. Així ho 
ufirnialn ministra d'Agricultura 
i Medi Ambit.nL Olga 
Adeii;H.:h, que va jurar el càrrec 
d p:\S..sat dia IS dc setembre. 
Ln nov:~. nünistm, qu~ 1ns arJ 

havi:1 ocllput l:t St~cr~·t:Jria 
ò'E~{¡\t d'Ar,_ricultura, v;¡ parti
cíp~lr j la lla Diada Andorrana 
a la Unh·ersit~H Catalana 
d'E<!i\1 (lJCF.) 4uc es V;t cek
brar ~J 22 d'agost n Pn1d;1 dc 
Cnnllcnt sota elríwl "AndorrJ 
i l'aprofnamt:nt òcü. rcctnsos 
n;nu rab:"' . La ~rva pon(:n~,.·¡a_ 
4uc purtav;1 per nom .. Plans al-

lt'l'ltntiH.<i ptr ;.~I full"! I" J c l'agnv 
cullllrn andfJrra1w". cxplka al· 
gunt'S dc ll's pos!iiblcs ~d iana· 
tive~ per .1 uu ~cclúr que des dc 
fa :.~ lgun~ anys no tr.tvcssa pt..:l 
~t: u millor moment i que çada 
vtg:u.ltl perd n1és pe !S en fnvm 
del scçwr sern~is. 1..~1 püs:tda 
en marxa d'una ,_ncictat. 
R:.unadas d'Andorra SA, dL'"Ii · 

?~ 
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nada a la producció de carn de 
qualitat i la introducció de nous 
conreus com els petits fruits i 
les plantes medicinals i aromà
tiques són algunes iniciatives 
que poden aj udar a sobreviure 
l'agricultura i la ramaderia, que 
en tot cas haurà de continuar 
rebent subvencions de l'Estat. 
S'ha de tenir present que agri
cultors i ramaders contribuei
xen amb la seva activitat al ma
teniment del medi ambient, 
e vitant e l det eri ora ment de 
l'entorn natural. 

L'Executiu es tà treb all ant 
actualment en 1 'elaboració d'u
na llei que es tableixi un règim 
jurídic per a l'agricultura i la 
ramaderia i e n la confecc ió 
d'un mapa de conreus que per
metrà conèixer quins són els 
cultius que milor s'adapten al 

país . Les estratègies que se se
guiran seran el foment de l'ex
plotac ió de les te rres agrícoles 
compatible amb la protecció i 
la mill ora de l medi ambi ent ; 
salvaguardar aquest sector pro
ductiu de l'economia del país; 
incrementar la di versifació in
troduint noves tècniques i con-

I 
Adellach apunta el 

turisme rural com a forma 

de millorar els ingressos 

dels agricu ltors 

reus i preservar el patrimoni 
rural, cu ltural i arquitectònic 
ex iste nt. El projec te de ll ei 
contemplarà ajuts "dirigits a 
la ramaderia, a les inversions 
per a plans de millora, a l'o
rientació de la producció, a 

POLÍTICA 

la primera instal·lació, a la 
conservació del medi i a la 
millora de les estructures 

agràries" . sego ns va dir 
Adellach. 

La ministra va manifestar 
que cal prendre mesures per fo
mentar la utilització de pràcti 
ques de producció agrícola que 
disminueixin els efectes conta
minants i de l'agri c ultura 
ecològica; afavorir la formació 
dels ag ri cult ors i prom oure 
l'assoc iacionisme i la produc
c ió de qu a lit at , a ixí com la 
transformació de productes 
agroa lime ntaris. Així mateix . 
va defensar la promoció de les 
ac tivi tat s de turi sme rural. 
"Amb el turisme rural es po
drien millorar els ingressos i 
la viabilitat d'algunes explo
tacions, i, a més, s'aconseguí-
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ria dh·ers ificar l 'act ivitat , 
proporcionar nous llocs de 
treball , conservar el patri 
moni cultural i arquitectònic, 
ampliar l'oferta turíst ica, i 
aquests objectius es podrien 
complir amb u na activitat 
respectuosa amb el medi am
bient" . 

Ramaderia 

La cabana ramadera andor
rana es compon a l'actual itat de 
1.500 caps de besiar bov í: 

u 
..: 
V1 

I 
Els petits fru its, les plantes 
medicinals i aromàtiques 

Olga Adellach i d'altres assistents a la UCE de Prada. 

i les patotes podrien ser 
cul tius alternatius ol tabac 

1.000 caps de besti ar equí: 
2.400 caps de bestiar oví i 500 
caps dc bestiar ca brum. "La 
presència del bes tiar a les 
muntanyes és un element im
prescindible : es tracta d'un 
element integra t al paisatge 

que té una funció estabilitza
dora , i aques t fe t porta a la 
necessitat de realitzar un 
aprofitament racional de les 
pastures" . La cria dc vede ll a 
de qua litat al país pot conver
tir-se. sens dubte, en una bona 
manera dc potenciar d sec tor, 
motiu pel qua l el Gove rn s'ha 
imp lica t en l'empresa Rama · 
ders d'Andorra SA . 

Pel que fa a l'agricu ltura . la 

Adellach al costat de Jordi Torres i Vicenç Alay. 

producció es tà basada gairebé 
de manera exclus iva en el cul 
tiu del tabac . "Tot i que no és 
recomanable el monocultiu , 
el tabac ha estat positiu per 
tal que l'activitat agrària 
s' hagi conservat a Andorra; 
la situació singuhu d 'm¡uest 
cu ltiu ha permès la continuï
tat de l'agricultura ". 
Ade llac h consi,kra que tot i 
que han millorat les condic ions 
del procés d'assecat del tabac i 
els assec:tdors, cald ri a millorar 
també la qualitat d'aquest pro
ducte utilitzant les t~cniques 
agríco les co rrectes . Entre a l
tres usos que podria tenir el la· 
bac menciona que la nicotina 
és l'únic insecticida vegetal 
ex iste nt i que també es pot fer 
servir per a vernís, pintura i per 
tractar la fusw. 

La mini stra menciona va e n 
la sev a po nènc ia les patates 
com un dels nou s cultius que 
es podria es tendre a Andorra. 

:;! ja que s'adapta a Ics terres de 
{/) muntanya i ofereix. un bon ren

diment per hectàrea . "Per n•w 
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cuperar aquest cultiu, cal
dria organitzar el mercat in
terior, per obtenir un pro
ducte perfectament sa, triat i 
calibrat" . 

Pel que fa a d'a ltres possi 
bles conreus. destaquen els pe
tits fruit s i les plantes medici
nals i aromàtiq ues. Els primers 
són produits per plantes com la 
gerdera. l'esbarzer. el nabiu. la 
grosella de raïm. la grose lla ne
gra . la grosella espi nosa i espè
cies herbàcies com la madui xa 
i el maduix ot. "El rendiment 
dc les varietats és bo i el ma
neig del conreu no és difícil. 
Entre els inconvenients hi ha 
la necess itat de mà d'obra, 
sobretot en el moment de la 
recoHecció, la fragilitat dels 
fruit s i les despeses impor
tants en la implantació del 

conreu" . 
Per la seva banda. les plan

tes medicinal s i aromà t iqu~s 

són aprofi tades en farmacopea. 
la indúst ri a alimentària i l'ex
tracció de substàncies aromàti
ques. Aquestes plantes s'adap
ten també molt bé a la muntanya 

I
"Eis a¡uts són necessaris 

per proteg ir i revitalitzar 

els nostre sector primari", 

diu Olga Adellach 

i els preus que tenen ~ n el mer
ca t pode n ser elevats. Fi ns al 
moment. peri>. no es culti ve n a 
Andorra malgrat les bone s ca
racterístiques orogràfiques i mi
croclimàtiqucs del país. "Com 
que la major part dels benefi
cis es fan en Ja transformació 

POLÍTICA 

i la comercialització, potser 
convindria incentivar la inte
gració vertical per tal de fer 
participar els pagesos d'un 
benefici més important" . Tots 
dos conreus es poden posar en 
marxa. segons Adcllach. com a 
alternativa en poques explota
cions. La ministra es referei x 
també als productes artesan als 
com una activitat complemcntit
ria dc l'agricu ltu ra. "Es pot de
senvolupar l'artesa nia ali
mentària, que consisteix en 
l'elaboració de conserves, mel, 
formatges, condiment~. elabo
rats càrnies, i l'artesania rela
cionada amb els oficis locals 
del passat" . Fina lm~nt. apun ta 
també la possibil itat ue pmuuir 
fusta de noguer. dc la qual hi ha 
una important ucmanda al mer
cat.• Julià Rodríguez 
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DIARI DE PRADA 
DISSABTE, 11 D'AGOST DE 1998 

IQ) AGENDA 

dia 22 
• de 9 a 12 del migdia 
Cursos 
• a les 9 del mat{ 
Reunions 1 jornades espociar,rznctes: 
Què ens expliquen les seqüències 
de ONA completes dels organismes'! . 
Cooperatives: conèixer i reconèixer 
Tallers: Bases fonamentats d'una 
obstetrlcia allerna!iva 
• a 214 de 10 del maU 
Reunions i jornades especialitzades. 
Andorra i l'aprofitament dels recursos 
naturals; El vi a la dieta mediterrània 
• a les 10 del mati 
Reunions i jorrmdes uspectWitzades· 
Malalt ies genètiques metabòliques: 
El vi a la dlet<l rncdlterrània 
• a 114 d '11 del mati 
Reunions i jornsdes especialitzades: 
El vi a la díota moditerrènia 

• a les 11 del mati 
Reunions 1 jornades especialitzades: 
Utilització d'animats transgènics per 
a l'estudi de malalties i per al disseny 
de noves teràpies 
• a 2/4 d& 12 del migdia 
Reunions i jornades especialitzados 
Et \l'I ~ ta dieta mediterrània 

• a les 12 del matf 
Commemoració: Dau al S&t. Club 49. 
un cinquantenari, amb Arnau Pwg. 
Modest Culxart, Miquel Porter 1 

Xavier Barral i Allet 

• a 214 d'1 del migdia 
Reunions I jomadcs especlallrz~des . 
El vi a ta dieta mediterrània 

• a leu 3 de la tarda 
Ensenyament especffic: 'Tt~lhè r de 
musica aranesa 
Reunfons i jornades especialitzades: 
Andorra i t'aprotitament dels recltrsos 
naturals; El vi a la dieta mediterrània 
Fórum onert Als r.ent t~nys det nai· 
xamant de Sunyol 
• s les 5 de la tarda 
Debat: La representativitat municipal 
en l'Europa quo vo 
Fórum oOOrt: L'ensenyament l.lel 
ca talà a la Catalunya del Nord 
• a 1/4 de 6 de la tarda 
Reunions i jornades especialiW'Ides: 
El vi a ta dieta mediterrània 

• a leu 9 del vespre 
Música : Antoni Rossell (a r esg lésia 
de Catllar): Augu st Tharrats & Txcll 
Sust Blues Trio {a la plaça de ta vila) 

• a les12do la nit 
Cinema: Carícies 
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actualitat 

Andorra a Prada: 
Entorn i terr·itori 

PcrLiui• Sómper 

Miquc l f>o,.. ~•. p,..kl .. .,td<' lnUCI , ...,,.., 

p•e•entoloO<"d"ol'!dotT<Ino. (r .. ro 1ACJ 
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a la Universitat 
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BANC AGRiCOL PATROCINA 
L'llA DIADA ANDORRANA A 
LA UNIVERSITAT CATALANA 
D'ESTIU DE PRADA 
DE CONFLENT 

Lo S...x:reto! Andonorm dc C:ocn 
tre~ (~AC] dmtre dt•Ï rnerc dt• lo 
Unrvr~r~irt~t Cw~1lout1 d Esnv 

iiJC[). tl>f¡WHI:.o l'I I r.r D1odo An 
dor~nno d'tstro; qom ru111ptr; mnb ,..¡ 
pc~rco-~rn· . rm ony mes. rJd l)on,· 
Ag• <coi r CJmercool d' /\ndo110 

ltr '.) AC htr vrgtlr~ollal pto' ui dro 
:). d' rJ ~¡os r lo ¡onmcb wnb t•i temo 
" .A nd'-"W l'trl)fl.llrtomer•l dels retur 

·,.-,., r't"rhntrl)' . r~p qr"~ ,,¡ S*:'t"l<.>= pr 
mor o , l;rpr,1h tr;:":".{'l11 d,~ I 1't i!Jl'0 sr
roll e i ~ orqvmer.i~ centroi; 

lo ¡oro~do. C1L'<l es drvrdei¡¡ nn 
!Ofl 1\ de mqti i lmtkl l.l"!I PIOIO or•rb 
23 p<.ur~nl~ ,;ve repr<:<~errtero ~~~ d,fe
•enl\ ~txh.'•-~ onvdutrrrls t>H I'!!J<plotfl
n ó rlcb ' •~!.hf'>üS nnhuob del fX!•~ 
lo relocio de pcmi!ncu3·, , IX>Illlnt•, ¡,., 
lo stog~:en t 

'El sector pdmori· dimenstons llu
mant~~ 1 St'<."il11~· . per Dok>•~ Como~ 
catedrohça el Antro~11)logk1 stK•ol 
·Recursos cid 1ub:.òl dd Prinripnl 
d'Andorra·, per Valentí luru, ll•r:cn 
c•ol en (,imcies goolog>quc~. ~ 1\s

pettes tE,.~ rut s de lo polit1co de sub 
Vt'll(,oC.or•~ (lHegu•orote ~. bomfi.:;o 
<".I<">O:o. l.' t1 SOJIX{Jlbf' pí!r (l111 Sd 

Naucl.. cng •nycra tccnira ogrrJ'l<'l-
mo i d1tcctora del Depf;rtnmcnl el A
!:JIIcultura, ''Muntanya 1 o•gun dol 
t o ". ¡wt Delfi Roca. ge1cnt d 'APAP-
MA , "lo comprob•lrtot entre <!b SL'( 

IOlS og••r.okr, mmodt:n ' turi~to t 
d'Andorra ' ptlr Albt•rt kmfo~ 

e~plcnt dc bonr.a. ' l'Cl•(JUO f'mbo
tcllado i la ~e11o inci::Jbnr.m t'n lli 
med•' . per .lo~ep Morto G rau, perit 
merr:onhl i dort>Uor d=! S!:OAM~·A. 

Uro modt>l d'tt\1fio;ituH,1 ptt• d futu1 
' .~! mcnlt'mment clo•lil'<'rl• nmbumt" 
per Albe-rt Cov:l f'<l\l•nyer .-,q:,'mr;nt 
1 lltcepres•dt:'nt de : AssOC<O(IO dE' 
Pogesos 1 Romoders d'J\ndmrn, ·· 13, 
rxl.wH; <ttJI Am.lr.llf\1 l'orto de 
NQe ·. per St>bustoO Ser11one . pre~• · 
dE-ni de I 'A~st>ei<lr.u'> dt1 P,lgt•~r;~ ' 
Romnde:~ ,fAnclnrro "fi ~~'fh,\1 pri 
mor1 en les rekKIOf'l~ ,nlfllllCh". or, 
nois ·. pe~ )ufo Mon-;'IC\ , cop cic ... 
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gob1nel del Mm,~teri de Rcloc1ons 
Exteriors i ombaixodo1, "E l medi 
omboent i la legisloc o 6~ per Roso 
Ferrer, r.on~ellero general i pre~i 
den1o de lo Com•~soo leg•~lohvo 
d 'Economoo, "les oigues rKvrs h,. 
dllc.", per Celta Vendrell , cngmyero 
en mecl1 ambient 1 cop del Serve• de 
Solut Ambiental del Minisren de So
lv i r Benestar; "lo palitico lorestol", 
per Pere Roquet 1 Ponella. eng inyer 
forestal i secretori gene1ol de lo Co
muflllal de l•ebal! dels Ponneus. "lo 
caco, pesco . e! plo c.onegéltc'. per 
Josep Moria Cabanes. d.recror co
mercool de Banc Agricol 1 sotspre\i· 
dent de l' Associoc.i6 de Caço 1 Pes· 
co : "les energtes reno11obles o 
Andorra~. per Joa n Grau. director 
de producció i transport de FfDA 
"E l wnejoment dels nus ' l'eltm.no 
ció del~ residus", per Sil1110 CalvO. 
eng•nyero en mec!, omboent , cop 
del Ser11eo de Gest16 ' Control 
Amb1ental del Departament de 
Medi Ambient, "El deser111olupa
men t de les es tacions de munta 
nya". per Conrad Blanc h. direc ta/ 
d'ENSISA; "'Patrimoni na tural 1 cu~ 
rural ohernati11es a l'actual model 
turist!C", per Margarida Tor. ll•cen· 
ciada en C<énc•es de lo lnlormoC•Ó; 
~NeceHÜols de lo re<:erco en moté 
rio cle biodiversitat o Andano". per 
Josep Argelich i Jord1 Palau . auws 
del llibre Na ruro i ecoturisme o 
And01ra; "les o igUes termob 1 el seu 
oprolotomenf' , per lidio Mogollon, 
r.ónsol major d 'Escaldes-Engordany; 
"Poli tico i med i ombamr· , per 
VKenç Aloy, quim•c, cameller gene
ral, "Pions ollernol!us per ol futur de 
l'ogr~culruro andorrana", per Olga 
Adelloch, economista i seoetór io 
d'Es ta t d' Ag ricuhuro : • Aques1os 
nos tres bêns ton preuats ". per Jordi 
Torres, cameller general, presodent 
de lo Comi~sió Porlornen!óroo de 
So111 tot i Mecio Amboenr 

l'ob1ecrou princ.pol de lo doodo es 
enumerar els 1e<:urso~ de que d•spo
sa el P1íncipo1 i onolilz:m si se'n fo 
un bon Us_ To mbe ser11ir6 per ocluo
li tz:or el coneixement dels recursos 
na tural~ que es té fora del pois, jo 
que moires de les dades que tenen 
els el(pcrh faran~ són onllqvode~ ' 
obwletes. • 
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"Quina sort que tenen aquesta gent; poden tenir un 
país petit o gran, això és el menys important, però 
tenen continuïtat en les idees" 

Miquel Porter i Moix 
Rector de la UCE 

Govern d'Andorra 
Ministeri de Turisme i Cultura 
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